
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002611/2021

Proíbe a cobrança de tarifa de estacionamento
de veículos que compõem a frota oficial do
Estado de Pernambuco, que estejam prestando
serviço público, nos termos que indica.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica vedada, no âmbito do Estado de Pernambuco, a cobrança de qualquer
tarifa por uso de estacionamento privado, sobre veículos que compõem a frota oficial
do Estado de Pernambuco, que estejam prestando serviço público no mesmo imóvel
onde está localizado o estacionamento, mormente aqueles pertencentes aos órgãos do
Sistema de Segurança Pública e do Sistema de Saúde Pública.

     Art. 2º É de responsabilidade do agente público que estiver em posse do veículo
oficial, o dever de comunicar à administração do estacionamento acerca da finalidade
da sua presença no estabelecimento, devendo ainda:

     I – identificar-se por meio de documento oficial com foto;

     II – informar o número de sua matrícula e da placa veicular, quando solicitado; e

     III – narrar a natureza do serviço público que será prestado no local.

     Parágrafo único. O descumprimento do disposto nesse artigo pelo agente público
ensejará a sua responsabilização administrativa, em conformidade com a legislação
aplicável, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, mormente de natureza penal e
cível.

     Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator, quando pessoa física ou
jurídica de direito privado, às seguintes penalidades:

     I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e,

     II - multa, quando da segunda autuação.

     Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre R$
1.000 (mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a depender do porte do
empreendimento e das circunstâncias da infração, tendo seu valor



atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que venha
substituí-lo.

     Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia
Assembleia Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da
Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta
Casa, uma vez que seu conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é
reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a
execução normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o
Poder Público, e nem implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado,
órgãos e entidades da administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição
Federal, no que tange a competência dos Estados-membros para legislar sobre
matérias que não foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da
União e dos Municípios, bem como não incidam nas vedações constitucionais que
balizam a atuação dos entes federados, conforme previsto no §1º do art. 25 da
Constituição Federal.

     No mérito, destacamos:

     No exercício da função pública, são comuns as situações vivenciadas pelo servidor
que resultam na necessidade de utilização de estacionamentos privados,
principalmente quando envolvem resgate de vítimas e repressão policial. No entanto,
não há previsão legal que assegure a isenção de cobrança de tarifas pelo uso desses
estabelecimentos, quando o veículo está comprovadamente a serviço do Poder
Público.

     Não é justo que o servidor tenha que arcar com o pagamento dessas tarifas,
principalmente porque na maioria dos casos não haverá qualquer ressarcimento a ele
pelo Estado. Mesmo aqueles servidores que recebem algum tipo de diária ou ajuda de
custo para o exercício da função, é notório que o valor ressarcido é para custear
apenas despesas com alimentação e/ou hospedagem.

     Em contrapartidade, também seria irrazoável redirecionar esses gastos para os
cofres públicos, alimentados por tributos que já são pagos pela população, quando o
veículo está no local para prestar um serviço a essa mesma população.

     Assim, apresentamos o presente Projeto, proibindo a cobrança de qualquer tarifa
por uso de estacionamento privado, sobre veículos que compõem a frota oficial do
Estado de Pernambuco, que estejam prestando serviço público no estabelecimento
onde está localizado o estacionamento,



mormente aqueles pertencentes aos órgãos do Sistema de Segurança Pública e do Sistema de
Saúde Pública (ex: viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU).

     Será de responsabilidade do agente público que estiver em posse do veículo
oficial, o dever de comunicar à administração do estacionamento acerca da finalidade
da sua presença no estabelecimento, devendo se identificar por meio de documento
oficial com foto, informar o número de sua matrícula e da placa veicular, quando
solicitado, e narrar a natureza do serviço público que será prestada no local.

     Com essas informações, caso haja algum desvio de conduta por parte do servidor,
a administradora do estacionamento poderá apresentar denúncia aos respectivos
órgãos da corregedoria.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 01 de Setembro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 12ª, 15ª comissões.


