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PUBLICADO DOM 18/12/2004 
 
PARECER Nº 1118/04 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 344/2003. 
Objetiva o presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereador Antonio Goulart (PMDB), 
alterar o “caput” do art. 77 da Lei 13.525, de 28 de fevereiro de 2003 e incluir inciso III ao 
art. 78 da referida lei, a qual, dispõe sobre a ordenação de anúncios na paisagem do 
Município de São Paulo. 
O mérito econômico da proposta encontra respaldo, pois como preconiza o autor do projeto, 
a intimação possibilitará a regularização dos anúncios aumentando em muito a arrecadação 
do Município, pelo recolhimento da TFA (Taxa de Fiscalização de Anuncio), propiciando 
aumento de receita aos cofres públicos.  
O substitutivo apresentado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
ao Projeto de Lei nº 346/03 alterou alguns artigos da Lei 13.525/03, reorganizando a 
disposição das matérias e ajustando designações , mantendo a estrutura da proposta 
original, e acrescentando procedimento específico de fiscalização e de penalidades para 
anúncios transitórios, temporários e infláveis ou balões. Na necessidade de harmonizar 
essas modificações com a proposta atual,a mesma Comissão encaminhou substitutivo a 
matéria apresentada. 
Favorável é nosso parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 16/12/04. 
Francisco Chagas – Presidente 
José Viviani Ferraz – Relator 
José Nogueira 
João Antonio 
 
 
PUBLICADO DOC 11/10/2005 
 
 
PARECER Nº 1118/04 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 344/2003. 
Objetiva o presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereador Antonio Goulart (PMDB), 
alterar o “caput” do art. 77 da Lei 13.525, de 28 de fevereiro de 2003 e incluir inciso III ao 
art. 78 da referida lei, a qual, dispõe sobre a ordenação de anúncios na paisagem do 
Município de São Paulo. 
O mérito econômico da proposta encontra respaldo, pois como preconiza o autor do projeto, 
a intimação possibilitará a regularização dos anúncios aumentando em muito a arrecadação 
do Município, pelo recolhimento da TFA (Taxa de Fiscalização de Anuncio), propiciando 
aumento de receita aos cofres públicos.  
O substitutivo apresentado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
ao Projeto de Lei nº 346/03 alterou alguns artigos da Lei 13.525/03, reorganizando a 
disposição das matérias e ajustando designações , mantendo a estrutura da proposta 
original, e acrescentando procedimento específico de fiscalização e de penalidades para 
anúncios transitórios, temporários e infláveis ou balões. Na necessidade de harmonizar 
essas modificações com a proposta atual, a mesma Comissão encaminhou substitutivo a 
matéria apresentada. 
Favorável é nosso parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 16/12/04. 
Francisco Chagas – Presidente 
José Viviani Ferraz – Relator 
José Nogueira 
João Antonio 
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PUBLICADO DOC 12/10/2005 
 
 
PARECER Nº 1118/04 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 344/2003. 
Objetiva o presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereador Antonio Goulart (PMDB), 
alterar o “caput” do art. 77 da Lei 13.525, de 28 de fevereiro de 2003 e incluir inciso III ao 
art. 78 da referida lei, a qual, dispõe sobre a ordenação de anúncios na paisagem do 
Município de São Paulo. 
O mérito econômico da proposta encontra respaldo, pois como preconiza o autor do projeto, 
a intimação possibilitará a regularização dos anúncios aumentando em muito a arrecadação 
do Município, pelo recolhimento da TFA (Taxa de Fiscalização de Anuncio), propiciando 
aumento de receita aos cofres públicos.  
O substitutivo apresentado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
ao Projeto de Lei nº 346/03 alterou alguns artigos da Lei 13.525/03, reorganizando a 
disposição das matérias e ajustando designações , mantendo a estrutura da proposta 
original, e acrescentando procedimento específico de fiscalização e de penalidades para 
anúncios transitórios, temporários e infláveis ou balões. Na necessidade de harmonizar 
essas modificações com a proposta atual, a mesma Comissão encaminhou substitutivo a 
matéria apresentada. 
Favorável é nosso parecer nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 16/12/04. 
Francisco Chagas – Presidente 
José Viviani Ferraz – Relator 
José Nogueira 
João Antonio 
 


