
PROJETO DE LEI 01-00371/2013 dos Vereadores Orlando Silva (PC do B) e 
Goulart (PSD) 
“Altera o inciso XII, do artigo 7º., da Lei 14.223, de 26 de setembro de 2006, e dá 
outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º O artigo 7º , inciso XII, da Lei no. 14.223, de 26 de setembro de 2006, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 7º........................................  
XII - a denominação ou logomarcas de hotéis, casas de espetáculos, teatros, 
museus, cinemas, estádios e centros de convenções, quando inseridos ao longo da 
fachada das edificações onde é exercida a atividade, não podendo ocupar mais que 
10% (dez por cento) da área total da respectiva fachada e devendo o projeto ser 
aprovado pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU.”  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.  
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala das Sessões, 20 de março de 2013 Às Comissões competentes.”  
 
 
 
Requerimento RDS 13-01094/2013 altera os autores desse projeto. 
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