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PARECER Nº 517/1999 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI N. 783/98. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, que visa incluir um 
parágrafo 4º, no art. 70, da Lei n. 12.115/96, que dispõe sobre a ordenação de anúncios na 
paisagem do Município, fixando normas para sua veiculação. 
O art. 70, da referida lei, permite ao Executivo a celebração de termo de cooperação com a 
iniciativa privada, visando à execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e 
paisagísticas e à conservação de áreas públicas, atendido o interesse público. 
A presente proposta, ao incluir um parágrafo 4º neste artigo, tem por objetivo vedar, nos 
casos em que do termo de cooperação resulte a instalação de publicidade em bens públicos 
de uso comum do povo, a veiculação de propaganda político-partidária e de produtos 
prejudiciais à saúde pública. 
O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 
Sob o ponto de vista legal nada obsta a presente proposta, eis que incumbe ao Município 
normatizar a exploração publicitária nas vias e logradouros públicos. 
Com efeito, no exercício do poder de polícia administrativa, compete ao Poder Público 
Municipal disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas em seu território, inclusive 
regulamentando a afixação de cartazes, anúncios e demais instrumentos de publicidade, 
consoante dispõe o artigo 160, V, da Lei Orgânica do Município. 
Como ensina Hely Lopes Meirelles, "a publicidade urbana, abrangendo os anúncios de 
qualquer espécie e forma expostos ao público, deve ficar sujeita à regulamentação e polícia 
administrativa do Município, por ser assunto de seu interesse local e conter sempre a 
possibilidade de causar danos ao patrimônio público e à estética da cidade." (in "Direito 
Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 6ª ed., pág. 364). 
Salientamos que o conteúdo da mensagem publicitária veiculada de fato refoge à alçada 
municipal, eis que o art. 22, XXIX, da Carta Magna reserva privativamente à União a 
competência legislativa na área de propaganda comercial. 
No entanto, pode o Município disciplinar o tamanho, forma e localização dos anúncios na 
paisagem urbana. 
De outro lado, a iniciativa legislativa na matéria é concorrente aos Poderes Executivo e 
Legislativo, nada impedindo que o Vereador disponha sobre o assunto. 
O projeto encontra amparo nos artigos 13, I, 37, "caput", e 160, incisos IV e V, da Lei 
Orgânica do Município. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
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