
PROJETO DE LEI 01-00466/2013 dos Vereadores Goulart (PSD), Atílio 
Francisco (PRB), Laércio Benko (PHS), Adilson Amadeu (PTB), Atilio 
Francisco (PRB), Edir Sales (PSD) e Goulart (PSD) 
“Dá nova redação ao art. 25 da Lei nº 14.517, de 16 de outubro de 2007, e ao inc. 
XII do art. 9º da Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006, para permitir e 
veiculação de anúncios publicitários nos veículos que operam no Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Município de São Paulo, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica permitida a veiculação de anúncios publicitários nos veículos que 
operam no Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Município de 
São Paulo, nos termos desta Lei.  
Art. 2º O art. 25 da Lei nº 14.517, de 16 de outubro de 2007, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
“Art. 25. Fica permitida a exploração de publicidade nos abrigos de parada de 
transporte público de passageiros, nos veículos que operam no Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, e nos relógios de tempo, temperatura e 
poluição, que deverá ser disciplinada em decreto específico, inclusive no que se 
refere às características e quantidade desses elementos, bem como às condições 
para a veiculação de anúncios, dentre outros aspectos cabendo a decisão final ao 
Prefeito, observada a legislação relativa a licitações e contratos.” (NR)  
Art. 3º O inc. XII do art. 9º da Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 9º...  
...  
XII - nos veículos automotores, motocicletas, bicicletas e similares e nos “trailers” 
ou carretas engatados ou desengatados de veículos automotores, excetuados 
aqueles utilizados para transporte de carga, salvo as exceções expressamente 
previstas em Lei.” (NR)  
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
Sala das Sessões, em junho de 2013. Às Comissões competentes”.  
 
 
 
Requerimentos RDS 13-1977/2013, 13-1843/2013 13-1982/2013, 13-
2060/2013, 13-2065/2013, 13-1977/2013 e 13-1982/2013 alteram os 
autores desse projeto. 
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