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PROJETO DE LEI 01-00079/2021 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB)

Dispõe  sobre  a  gratuidade  do  período  de  tolerância,  de  10  minutos,  nos
estacionamentos de veículos pagos localizados no Município de São Paulo.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a gratuidade do período de tolerância, de 10 minutos, nos
estacionamentos de veículos pagos localizados no Município de São Paulo.

Parágrafo único. Considera-se período de tolerância os primeiros 10 minutos, a partir
da entrada no estabelecimento, dentro dos quais o consumidor não será cobrado pelo serviço.

Art.  2º Nos estacionamentos de que trata esta Lei  serão afixadas placas,  em local
próximo à entrada, com informações sobre os preços cobrados, e o aviso de que o período de
tolerância, de 10 minutos, é gratuito.

Art. 3º O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o infrator às seguintes
penalidades:

I - advertência;

II  -  multa  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  aplicado  em  dobro  a  cada
reincidência.

§ 1º  A multa  de que trata o inciso II  deste artigo será atualizada 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 substituí-lo.

§2º Considera-se reincidência a prática de nova infração no período de até 12 (doze)
meses da data da infração anterior.

Art.  4º  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  Lei  correrão  por  conta  das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, às Comissões competentes.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/02/2021, p. 117
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