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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo 
relacionados, na forma do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

2) PL 329/2013 – Ver. Eduardo Tuma  
PARECER Nº 2303/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO EM 24/10/2013, PÁGINA 78, COLUNA 02.  

PARECER Nº 2665/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 
CIDA 

 
PARECER Nº 419/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI N° 329/2013 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eduardo Tuma, visa proibir a 

utilização de placas informativas, impressão em bilhetes ou cupons, nos estacionamentos 
pagos ou gratuitos, do comércio em geral e de prestação de serviços, com os dizeres: "não nos 
responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo" ou similares escritas com o 
mesmo objetivo, no âmbito do município de São Paulo. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo "... a fim de adequar o texto proposto à melhor técnica legislativa prevista na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, bem como para adequar o valor da multa fixada na propositura, vez que 
a unidade de valor UFM - Unidade de Valor Fiscal do Município de São Paulo - foi extinta, nos 
termos do art. 5º da Lei n.º 11.960, de 29 de dezembro de 1995, além de também fixar um 
índice de reajuste para referida multa". 

Solicitadas informações ao Executivo, responderam os órgãos competentes "opinando 
pelo veto parcial à expressão de até, contida nos §§ 1º e 2º do artigo 3º". Tal expressão refere-
se ao valor máximo aplicável de multa. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Contudo, tendo em vista observação do 
Executivo, apresentamos o seguinte substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº                      AO PROJETO DE LEI Nº 329/2013 
Proíbe o uso de placas informativas, impressos em bilhetes ou cupons, em 

estacionamentos e/ou similares no Município de São Paulo com os seguintes dizeres: Não nos 
responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 



Art. 1º Fica proibida a utilização de placas informativas, impressos em bilhetes ou 
cupons, em estacionamentos pagos ou gratuitos, do comércio em geral e de prestação de 
serviços, com os dizeres: "Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do 
veículo" ou similares escritas com o mesmo objetivo, no âmbito do Município de São Paulo. 

Art. 2º Entende-se, por comércio em geral, todo estabelecimento comercial que possua 
estacionamento próprio, mesmo que terceirizado por empresa especializada, oferecidos de 
forma gratuita ou paga. 

Parágrafo único. Enquadram-se nesta Lei as empresas especializadas no serviço de 
estacionamento, ainda que prestem serviço terceirizado a empresas ou instituições sem fins 
lucrativos ou filantrópicos. 

Art. 3º O estabelecimento que não cumprir com o determinado nesta lei estará sujeito a 
notificação de advertência, enviada pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 

§ 1º No caso de segunda incidência, deverá ser aplicada multa no valor de R$ 690,00 
(seiscentos e noventa reais). 

§ 2º Em demais reincidências, deverão ser aplicadas multas no valor de R$ 1.380,00 
(um mil trezentos e oitenta reais). 

Parágrafo único. As multas de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo serão atualizadas 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo 
que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro que venha a substitui-lo. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 30/03/2016. 

Jonas Camisa Nova - DEM - Presidente 

Aurélio Nomura - PSDB - Relator 

Abou Anni - PV 

Adolfo Quintas - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Ota - PSB 

Ricardo Nunes - PMDB - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/04/2016, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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