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OJETO DE LEI • 

Fixa critério de proporcionalidade na cobrança 
de preços pelos estacionamentos particulares, 
no Município 

elr 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1° - Os estabelecimentos particulares que exploram o ramo de estacionamento de 
veículos no Município de São Paulo, quando não operarem exclusivamente com mensalistas, 
ficam obrigados a oferecer aos usuários ao menos dois tipos de períodos: o de uma hora e o de 
seis horas corridas. 

Art. 2° - O preço fixado para o período de uma hora não poderá exceder à quinta parte 
(1/5) do preço estipulado para o período completo de seis horas corridas. 

Art. 3° - O usuário disporá, sem que lhe acarrete qualquer acréscimo no preço 
cobrado, de 5 (cinco) minutos de tolerância em relação ao período de uma hora, e de 10 (dez) 
minutos em relação aos períodos superiores a uma hora. 

Art. 4° - Os estabelecimentos que se enquadrem nas presentes disposições deverão 
manter afixadas, em local visível e de fácil acesso, com dimensões nunca inferiores a meio 
metro quadrado, placas informativas indicando os preços a serem cobrados do usuário por 
período, bem como o tempo de tolerância que é facultado para cada período. 

Art. 5° - A infração à presente lei sujeitará o infrator à multa correspondente a 4.600 
(quatro mil e seiscentas) UF1R's, a ser aplicada em dobro no caso de reincidência. 

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário., 
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FJ::;IfSÃO Sala das Sessões, setembro de 1999. 
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O respeito pela natureza é o passaporte para a vida. 
(J.B.T.) 




