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PARECER CONJUNTO Nº  2219/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 

TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA; E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0452/2019. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Ver. Celso Jatene, que "acrescenta 
parágrafo único ao artigo 18 da Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006, para estabelecer a 
possibilidade de patrocínio a obras de conservação ou restauro de bem tombado, por meio de 
anúncio publicitário temporário". 

De acordo com a propositura, os anúncios publicitários poderão ser fixados em tela de 
proteção ou tapume de obra de conservação ou restauro em imóvel tombado por órgão do 
patrimônio histórico. 

Segundo o autor, "a possibilidade de utilizar a proteção de obras (telas ou tapumes) em 
bens imóveis tombados como espaço publicitário, durante período determinado e mediante 
regras rígidas e de licenciamento, objeto de decreto regulamentador de acordo com o 
entendimento que vier a ter o Executivo, é uma forma de fomentar o restauro do patrimônio 
histórico paulistano, medida determinada pela Lei Orgânica do Município em seus artigos 192, 
195 e 196 sem qualquer ônus aos cofres municipais". 

Considerada legal pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a 
proposição foi encaminhada para análise destas Comissões, a fim de ser analisada, conforme 
previsto no inciso II, III e V do art. 47 do Regimento Interno desta Casa. 

Tombamento é um procedimento administrativo realizado pelo poder público que visa 
preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental, impedindo sua 
descaracterização ou destruição. 

Nesse sentido, a medida, ao possibilitar o patrocínio de obras de conservação ou 
restauro de bem tombado, por meio de anúncio publicitário temporário, contribui para viabilizar 
a preservação destes bens. 

Desta forma, tendo em vista a relevância da matéria, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à proposição. 

A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, considerando o elevado 
interesse público de que se reveste a iniciativa, consigna voto favorável ao projeto. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
posicionando-se com parecer favorável à proposição. 

Sala das Comissões Reunidas, 13/11/2019. 

COMISSÃO  DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE. 

Ver. Fábio Riva 

Ver. José Police Neto 

Ver. Souza Santos 

Ver. Toninho Paiva 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA. 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. Alessandro Guedes 

Ver. Atílio Francisco 

Ver. Isac Felix 

Ver. Paulo Frange 

Ver. Soninha Francine 

Ver. Rodrigo Goulart 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/11/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


