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"Dispõe sobre o procedimento de estacionamento de veículos em locais que especifica, 
no Município de São Paulo e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º No âmbito do Município de São Paulo fica dispensado a cobrança de 
estacionamento de veículos em shopping centers, lojas de departamentos, magazines, 
supermercados, hipermercados, redes de lojas de materiais de construção, redes de farmácia 
e no comércio em geral, nas seguintes condições: 

§ 1º Fica isento de cobrança de estadia, o usuário que utilizar da respectiva vaga pelo 
período máximo de uma (01) hora, considerado como período de tolerância. 

§ 2º Após o período descrito no § 1º deste artigo fica estipulado o consumo mínimo de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) para a isenção da segunda hora. 

§ 3º Além dos períodos descritos fica livre a cobrança de acordo com a tabela de cada 
estabelecimento. 

Art. 2° Em caso de infração às disposições desta lei aplica-se multa ao 
estabelecimento no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), por reclamação 
comprovada. 

Parágrafo Único. O valor da multa prevista no "caput deste artigo será atualizado 
anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

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

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das sessões, 27 de julho de 2015. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/08/2015, p. 82 
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