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PARECER 935/02 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 783/98 
Visa o Projeto de Lei nº 783/98, de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, acrescentar 
parágrafo ao artigo 70 da Lei nº 12.115, de 28 de junho de 1996. 
A propositura visa dispor que noscasos 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. 
O Vereador proponente, ao justificar a propositura, diz que o seu objetivo é vedar, na 
veiculação de publicidade permitida pela celebração dos termos de cooperação, propaganda 
político-partidária e de produtos prejudiciais à saúde pública, em bens públicos municipais 
de uso comum. 
A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, deu parecer pela legalidade. 
Solicitadas informações ao Executivo, este informou, através de SEHAB/CPPU, ressaltando, 
que a divulgação de propaganda político-partidária é matéria regulamentada pela União e 
que a falta de definição clara acerca de "produtos prejudiciais à saúde" dificulta a aplicação 
da lei proposta. Também SEHAB/ATAJ informou, reforçando, que a regulamentação da 
inserção de propaganda político-partidária é de competência da União e que a referência à 
expressão "produtos prejudiciais à saúde" é genérica o que impede a sua aplicação. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente é favorável à propositura 
face ao interesse público de que ela se reveste, tanto na proibição de propaganda político-
partidária como na garantia da saúde pública. 
Porém, acatando as ponderações feitas pelo Executivo, optou por apresentar um 
substitutivo que explicitasse melhor quais os produtos que são prejudiciais à saúde. 
Dessa forma, tem-se: 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE, AO PROJETO DE LEI Nº 783/98 
Acrescenta parágrafo ao artigo 70 da Lei nº 12.115, de 28 de junho de 1996. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 
Art. 1º - O artigo 70 da Lei nº 12.115, de 28 de junho de 1996, 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, tais como cigarros, bebidas alcoólicas, drogas diversas e similares." 
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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