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PARECER No 1098/03 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 
LEI No 783/98. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, que visa a 
acrescentar parágrafo ao artigo 70 da Lei nº 12.115, de 18 de junho de 1996, que dispõe 
sobre a ordenação de anúncios na paisagem do Município. 
Prevê referido artigo a possibilidade de celebração de termo de cooperação entre o Poder 
Executivo e a iniciativa privada, visando à execução e manutenção de melhorias urbanas, 
ambientais e paisagísticas, e a conservação de áreas públicas, atendido o interesse público. 
Pretende o projeto de lei em tela acrescentar parágrafo ao mencionado artigo, de modo 
proibir a veiculação de propaganda político-partidária e de produtos prejudiciais à saúde 
pública, quando, em função da celebração do referido termo de cooperação entre o Poder 
Executivo e a iniciativa privada, for permitida a instalação de publicidade em bens públicos 
municipais de uso comum. 
A proposta é meritória e, do ponto de vista financeiro e orçamentário, não apresenta óbices 
à sua tramitação, uma vez há previsão de que as despesas decorrentes de sua execução 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 
Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação o projeto de lei em análise. 
Contudo, a lei nº 12.115, de 28 de junho de 1998, foi revogada em face da sanção da lei nº 
13.525, de 28 de fevereiro de 2003, razão pela qual, apresentamos o seguinte substitutivo 
de forma a adequar a proposta à nova legislação municipal vigente. 
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS AO PROJETO DE LEI Nº 783/98. 
Acrescenta parágrafo ao artigo 83 da Lei nº 13.525, de 28 de fevereiro de 2003 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1º - O artigo 83 da Lei nº 13.525, de 28 de fevereiro de 2003, fica acrescido do 
seguinte parágrafo 4º: 
"§ 4º - Nos casos em que, em função da celebração de termo de cooperação, for permitida 
a instalação de publicidade em bens públicos municipais de uso comum, fica expressamente 
vedada a veiculação de propaganda político-partidária e de produtos prejudiciais à Saúde 
Pública." 
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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