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PARECER Nº 972/2004 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 344/03. 
De autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, o presente projeto altera a redação 
do “caput” do Art. 77 e do Inciso III do Art. 78, ambos, da Lei nº 13.525/2003. 
A nova redação proposta para o “caput” do art. 77 da Lei 13.525/2003 é a 
seguinte: 
“Art. 77 – O infrator será intimado a regularizar o anúncio ou removê-lo nos prazos 
previstos neste artigo, sendo que o não atendimento à intimação ensejará a 
aplicação de multas na forma do art. 78.” 
A nova redação proposta para o inciso III do art. 78 da Lei 13.525/2003 é a 
seguinte: 
“Art. 78... 
I... 
II... 
III – Persistindo a infração após a intimação de que trata o art. 77 e a aplicação da 
primeira multa de que trata este artigo, será aplicada uma multa correspondente ao 
dobro da primeira e reaplicada a cada 15 (quinze) dias a partir da lavratura da 
multa anterior, até a efetiva regularização ou remoção do anúncio.” 
De acordo com a justificativa, a redação dos artigos mencionados estabelece 
penalidade para os munícipes sem que o correspondente procedimento de defesa 
do eventual infrator seja plenamente respeitado, isto é, a autuação precede a 
intimação, impossibilitando a regularização ou a remoção dos anúncios sem o ônus 
da multa. Desta forma, a presente iniciativa objetiva corrigir a distorção apontada 
na redação dos artigos mencionados, 
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer pela legalidade da 
iniciativa. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente já havia 
apresentado substitutivo ao projeto de lei nº 346/03, alterando a redação dos 
artigos 75, 76 e 77 da Lei nº 15.525/2003, reorganizando a disposição das 
matérias e ajustando as designações, mantendo a estrutura da proposta original e 
acrescentando procedimento específico de fiscalização e de penalidades para 
anúncios transitório, temporário e inflável ou balão. 
Desta forma, para preservar a seqüência lógica e manter coerência no contexto das 
alterações propostas, a Comissão de Política Urbana apresentou substitutivo ao 
projeto em análise, alterando a redação do seu art. 1º, na forma do substitutivo 
elaborado anteriormente para o projeto de lei nº 346/03. 
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 
Favorável, pelo exposto, o parecer, nos termos do substitutivo citado. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 17/11/04. 
Dr. Farhat - Presidente 
Toninho Campanha – Relator 
Humberto Martins 
Lucila Pizani Gonçalves 
Tião Bezerra 
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