PROJETO DE LEI N°

,DE 20'15

"Dispoe sobre 0 limite de horario para 0 termina
de competigoes
esportivas
realizadas
nos
estaciios localizados no Estado de Sao Paulo, e
da outras providencias".

A ASSEMBLEIJ!. LEGISLATIVA

DO ESTADO DE SAO I'AULO

DECRETA:

Arti£lO 1° As competigoes esportivas realizadas 110S estadios localizados no Estado de
Sao Paulo deverao findar, no maximo, ate as 23h15 horas (vinte e tres horas e quinze
minutos).
Par;igrafo unico - Excepcionalmente 0 even to esportivo podera se encerrar alem do
horario previsto no caput, quando 0 evento tiver sido interrompido por motivo forga maior ou
caso fortuito.
Arti£IO 2° - Incidira multa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) aos organizadores do
evento que descumprirem 0 horario previsto no artigo 1°.
I'anigralo unico - 0 valor previsto no caput sera dobrado na hipotese de reincidencia.
Arti£lO 3° 0 descumprimento do horario previsto no artigo 1° por tres vezes implicara
na cassagil.o da eficacia da inscrigao, no caclastro de contribuintes ,Jo Imposto sobre
Operagoes lielativas
Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos de
Transpol1e Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagiio - ICMS dos organizadores do
evento.
Artigo 4° As despesas decorrentes da execugao desta lei correrao por conta das
dotagoes on;amentarias proprias.
Artigo 5° Esta lei sera regulamentada, no que couber, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias, contado de sua publica"ao.
Artigo 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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JUSTIFICATIVJl.

Os jogos de futebol em estadios ocorrem toda semana ao menos em dois dias uteis
(quarta e quinta-feira). 0 horarios dos jogos, que sempre terminam tarele da noite, afetarn tanto
os torcedores quando os moradores que transitam nas vias pr6ximas aos estadios ern razao da
ausencia de transporte publico.
Toda semana os estadios recebem jogos, que por vezes con centra mais de 40 mil
pessoas, sem que haja transporte publico para que os torcedores possam retornar as suas
residencias.
A situa,ao em torno dos estadios de lutebol em dias de jogos e extremamente
complicada, 0 transito fica congestionado, torceclores tern que voltar a pe para suas casas,
maradores do entomo dos estadios tem que suportar barulho e desconforto ate altas horas da
madrugada. Veja-se que 0 encerramento de jogos tarde da noite prejudica as torcedores,
prejudica os moradores do entorno do estadio, prejuclica fisicamente as atletas, prejudica 0
trans ito nas vias proximas aos estadios. Mas isso nao sao acontecimentos esporadicos, toda
semana ao menos em dois ute is os jogos se encerram tarele ela noite.
horario de encerramento tarde dos jogos limita inclusive 0 acesso aos estadios, pois
muitos tarcedores que nao dispoe de meios pr6prios de locomo,ao deixam de acompanhar os
jogos por nao ter como retornar para sua casa.
10malgumas situa,oes excepcionais a AdministraQao Publica oferta transporte publico
fora dos horarios regulares de funcionamento,
no entanto, essa pratica e a excegao, na
absoluta maiaria dos jogos nao ha qualquer transporte publico aos torcedores.
interesse publico determina que eventos espoliivos realizados semanalmente com
grande concentragao de pessoas seja encerrado dentro do horario que esteja disponivel 0
servigo cle transporte publico.
interesse publico
que deve cleterminar 0 tJorario dos jogos de futebol e nao
interesses privados de organizadores e emissoras de televisao que visam apenas 0 lucro,
motivo pelo qual, submeto a analise dessa Casa e postulo pela aprovagao do presente projeto
de lei.
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Deputado Raul Marcelo - PSOL
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