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PUBLICADO DOC 11/10/2005 
 
 
 
 
PARECER No  1103/05  DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 344/2003. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, visa 
propor alteração à redação do “caput” do art. 77 e do inciso III do art. 78, ambos 
da Lei no 13.525/2003, que dispõe sobre a ordenação de anúncios na paisagem do 
Município de São Paulo. 
De acordo com o autor, na forma da referida lei a autuação precede a intimação, 
impossibilitando a regularização ou a remoção dos anúncios sem o ônus da multa, 
penalizando os munícipes sem que o correspondente procedimento de defesa do 
eventual infrator seja plenamente respeitado. Com a presente propositura a 
intimação possibilitará a regularização dos anúncios, gerando receita ao Erário, uma 
vez que o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Anúncios propiciará aumento na 
arrecadação municipal. 
A douta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou 
parecer favorável, com substitutivo visando preservar a seqüência lógica e manter 
coerência no contexto de alterações propostas anteriormente à Lei no 13.525/03 
(art, 75, 76 e 77) através do PL 346/03, ao qual esta Comissão também propôs 
substitutivo. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor nos termos do substitutivo acima 
mencionado, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em  05/10/05  
William Woo – Presidente 
Antonio Carlos Rodrigues  - Relator 
Francisco Chagas 
José Police Neto 
Lenice Lemos 
Milton Leite 
Paulo Fiorilo 
Paulo Frange 
Wadih Mutran  
 
 
PUBLICADO DOC 12/10/2005 
 
 
PARECER No  1103/05  DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 344/2003. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, visa 
propor alteração à redação do “caput” do art. 77 e do inciso III do art. 78, ambos 
da Lei no 13.525/2003, que dispõe sobre a ordenação de anúncios na paisagem do 
Município de São Paulo. 
De acordo com o autor, na forma da referida lei a autuação precede a intimação, 
impossibilitando a regularização ou a remoção dos anúncios sem o ônus da multa, 
penalizando os munícipes sem que o correspondente procedimento de defesa do 
eventual infrator seja plenamente respeitado. Com a presente propositura a 
intimação possibilitará a regularização dos anúncios, gerando receita ao Erário, uma 
vez que o recolhimento da Taxa de Fiscalização de Anúncios propiciará aumento na 
arrecadação municipal. 
A douta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou 
parecer favorável, com substitutivo visando preservar a seqüência lógica e manter 
coerência no contexto de alterações propostas anteriormente à Lei no 13.525/03 
(art, 75, 76 e 77) através do PL 346/03, ao qual esta Comissão também propôs 
substitutivo. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor nos termos do substitutivo acima 
mencionado, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias. 
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Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em  05/10/05  
William Woo – Presidente 
Antonio Carlos Rodrigues  - Relator 
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