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PROJETO DE LEI 01-00252/2019 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB) 
"Determina a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares no Município de 

São Paulo, na forma que especifica. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os estacionamentos particulares estabelecidos no Município de São Paulo ficam 
obrigados a adotar o sistema de cobrança de tempo fracionado, em parcelas de 15 (quinze) 
minutos, durante o período de permanência dos veículos. 

§ 1º Para efeito desta lei entende-se por estacionamento particular, o estacionamento 
comercial destinado a permanência temporária de veículos motorizados, mediante pagamento 
de valor equivalente ao período de permanência, ainda que exercendo atividade subsidiada a 
outro estabelecimento comercial. 

§ 2º O sistema de cobrança fracionada terá como base parcelas de 15 (quinze) 
minutos, sendo o valor de cada parcela estipulado pela divisão do valor cobrado pelo período 
de 1 (uma) hora por 4 (quatro). 

§ 3º O cálculo do valor a ser cobrado dos motoristas pelo estacionamento do veículo 
será feito multiplicando-se o número de parcelas de 15 (quinze) minutos de permanência, pelo 
valor encontrado conforme o parágrafo 2º deste artigo. 

Art. 2º No caso de o período de permanência compreender parcela que não inteire 15 
(quinze) minutos, a cobrança será feita segundo a forma de arredondamento aritmético 
seguinte: 

I - a parcela de tempo inferior ou igual a 04 (quatro) minutos e 59 (cinquenta e nove) 
segundos será desconsiderada para o cômputo do valor a ser cobrado pela permanência dos 
veículos; 

II - a parcela de tempo superior ou igual a 05 (cinco) minutos e 00 (zero) segundos será 
considerada como uma parcela de 15 (quinze) minutos inteira para o cômputo do valor a ser 
cobrado pela permanência dos veículos. 

Art. 3º Os estacionamentos particulares em funcionamento no Município deverão 
apresentar, junto ao aviso do valor a ser cobrado pelo período de permanência do veículo 
equivalente a 01 (uma) hora, o valor a ser cobrado pelo período de permanência equivalente a 
15 (minutos). 

Parágrafo único. A forma de veiculação da informação do valor a ser cobrado pelo 
período equivalente a 15 (quinze) minutos deverá ter as mesmas dimensões, formato e 
tamanho de fonte que integram o aviso do valor cobrado pelo período de permanência 
equivalente a 01 (uma) hora, tornando possível sua fácil e ampla visualização pelo público. 

Art. 4º O descumprimento do dispositivo nesta lei sujeitará o estacionamento particular 
infrator ao pagamento de multa, com valor a ser estabelecido pelo município e a ser aplicada 
em dobro no caso de reincidência. 

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 de sua publicação. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 65 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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