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PUBLICADO DOC 11/10/2005 
 
 
 
 
PARECER Nº 0758/2004 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 344/2003. 
Trata-se de projeto de lei nº 344/03 de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart 
que altera a redação do “caput” do art. 77 e do inciso III do art. 78, ambos da Lei 
nº 13.525/2003. 
Segundo a justificativa do autor, a Lei nº 13.525/03 que objetiva a ordenação e a 
melhoria dos anúncios na Cidade de São Paulo, nos artigos 77 e 78 penalizam os 
munícipes sem que o correspondente procedimento de defesa do eventual infrator 
seja plenamente respeitado. A intimação deve preceder a autuação possibilitando a 
regularização ou a remoção dos anúncios sem o ônus da multa. A intimação 
possibilitará a regularização dos anúncios, aumentando em muito a arrecadação do 
Município com o recolhimento do TFA, sem penalizar os anunciantes 
indiscriminadamente. 
A Comissão de Constituição e Justiça, no parecer nº 1315/2003, manifestou-se pela 
legalidade da propositura amparada no artigo 37, caput, da Lei Orgânica do 
Município. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou 
substitutivo ao Projeto de Lei nº 346/03 alterando a redação dos artigos 75, 76 e 
77 da Lei nº 13.525/2003, reorganizando a disposição das matérias e ajustando as 
designações, mantendo a estrutura da proposta original e acrescentando 
procedimento específico de fiscalização e de penalidades para anúncios transitório, 
temporário e inflável ou balão. O substitutivo da Comissão alcançou também o 
artigo 77, em função da necessidade de se harmonizar sua abrangências com as 
modificações introduzidas nos artigos 75 e 76. 
Assim, para preservar seqüência lógica e manter coerência no contexto das 
alterações propostas, esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente manifesta-se de modo favorável à propositura, porém apresenta 
substitutivo, alterando a redação do art. 1º do PL 344/03, na forma do substitutivo 
elaborado por esta Comissão ao PL 346/03. 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 344/2003. 
Altera a redação, do “caput” e acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 77 e do inciso III 
do art. 78, ambos da Lei nº 13.525/2003.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º - O artigo 77 da Lei nº 13.525, de 28 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 
acrescido do parágrafo 4º e caput com a seguinte redação: 
“Art. 77 – Quando intimado, o infrator deverá atender as exigências contidas na 
notificação de intimação obedecendo aos seguintes prazos: 
I.  ... 
II.  ... 
III.  ... 
§ 1º - ... 
§ 2º - ... 
§ 3º - ... 
§ 4º - O não cumprimento dos prazos fixados neste artigo implicará na imposição 
de multa e a concessão de novo prazo improrrogável para a regularização ou 
remoção do anúncio, observados os incisos I a III deste artigo.  
Art. 2º - O inciso III do art. 78 da Lei nº 13.525, de 28 de fevereiro de 2003, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 78 ... 
I. ... 
II. ... 
III. ...Persistindo a infração após a intimação para sanar a irregularidade e a 
aplicação da primeira multa, será aplicada uma multa correspondente ao dobro da 
primeira e reaplicada a cada 15 (quinze) dias a partir da lavratura da multa 
anterior, até a efetiva regularização ou remoção do anúncio.” 
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Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 18/08/04. 
TONINHO PAIVA – Presidente 
BISPO ATÍLIO FRANCISCO – Relator 
ERASMO DIAS 
J. F. ZELÃO 
 
 
PUBLICADO DOC 12/10/2005 
 
 
PARECER Nº 0758/2004 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 344/2003. 
Trata-se de projeto de lei nº 344/03 de autoria do Nobre Vereador Antonio Goulart 
que altera a redação do “caput” do art. 77 e do inciso III do art. 78, ambos da Lei 
nº 13.525/2003. 
Segundo a justificativa do autor, a Lei nº 13.525/03 que objetiva a ordenação e a 
melhoria dos anúncios na Cidade de São Paulo, nos artigos 77 e 78 penalizam os 
munícipes sem que o correspondente procedimento de defesa do eventual infrator 
seja plenamente respeitado. A intimação deve preceder a autuação possibilitando a 
regularização ou a remoção dos anúncios sem o ônus da multa. A intimação 
possibilitará a regularização dos anúncios, aumentando em muito a arrecadação do 
Município com o recolhimento do TFA, sem penalizar os anunciantes 
indiscriminadamente. 
A Comissão de Constituição e Justiça, no parecer nº 1315/2003, manifestou-se pela 
legalidade da propositura amparada no artigo 37, caput, da Lei Orgânica do 
Município. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou 
substitutivo ao Projeto de Lei nº 346/03 alterando a redação dos artigos 75, 76 e 
77 da Lei nº 13.525/2003, reorganizando a disposição das matérias e ajustando as 
designações, mantendo a estrutura da proposta original e acrescentando 
procedimento específico de fiscalização e de penalidades para anúncios transitório, 
temporário e inflável ou balão. O substitutivo da Comissão alcançou também o 
artigo 77, em função da necessidade de se harmonizar sua abrangências com as 
modificações introduzidas nos artigos 75 e 76. 
Assim, para preservar seqüência lógica e manter coerência no contexto das 
alterações propostas, esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente manifesta-se de modo favorável à propositura, porém apresenta 
substitutivo, alterando a redação do art. 1º do PL 344/03, na forma do substitutivo 
elaborado por esta Comissão ao PL 346/03. 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 344/2003. 
Altera a redação, do “caput” e acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 77 e do inciso III 
do art. 78, ambos da Lei nº 13.525/2003.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º - O artigo 77 da Lei nº 13.525, de 28 de fevereiro de 2003, passa a vigorar 
acrescido do parágrafo 4º e caput com a seguinte redação: 
“Art. 77 – Quando intimado, o infrator deverá atender as exigências contidas na 
notificação de intimação obedecendo aos seguintes prazos: 
I.  ... 
II.  ... 
III.  ... 
§ 1º - ... 
§ 2º - ... 
§ 3º - ... 
§ 4º - O não cumprimento dos prazos fixados neste artigo implicará na imposição 
de multa e a concessão de novo prazo improrrogável para a regularização ou 
remoção do anúncio, observados os incisos I a III deste artigo.  

Urbs0758-2004.doc 



 3

Art. 2º - O inciso III do art. 78 da Lei nº 13.525, de 28 de fevereiro de 2003, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 78 ... 
I. ... 
II. ... 
III. ...Persistindo a infração após a intimação para sanar a irregularidade e a 
aplicação da primeira multa, será aplicada uma multa correspondente ao dobro da 
primeira e reaplicada a cada 15 (quinze) dias a partir da lavratura da multa 
anterior, até a efetiva regularização ou remoção do anúncio.” 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 18/08/04. 
TONINHO PAIVA – Presidente 
BISPO ATÍLIO FRANCISCO – Relator 
ERASMO DIAS 
J. F. ZELÃO 
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