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DispBe sobre a ordenação dos elementos na

formação da paisagem do Município desta-.

cando em especial os anúncios, e dg. ou-

tras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta;

Art, 19 , A ordenação dos elementos na formação da paisagem do

Município, em especial os anúncios re gulamentada pela presente_ lei, visa a

melhoria da qualidade de vida atin gindo os objetivos de

I	 Organizar, controlar e orientar o uso-de comuni-
S

caças visuais de gualguer natureza ( levando em conta o interesse coletivo,as

exigências de conforto ambiental e, nrin gipalmente, as prerrogativas indivi-

duais;

II - Contribuir para o bem-estar f.lico e . mental de

toda a população;

III - Garantir a segurança das edficações e da popula

ção:

IV Garantir todas as condiçaes de segurança, flui -

dez e conforto no trâ.fego de veículos e pedestres;

V - Criar o eauiUbrio.O.os diversos gen.ts atuantes
na cidade, se necessãrio, inclusive através do incentivo :a cooneração de en-

tidades e particulares, na promoção da melhoria ( da paisagem do Municípioi

VT.	 Garanti): os padrOes estéticos do Município;
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VII - Preservar os espaços abertos destinados ã recrea

• ção pública ou à realização de eventos sociais e políticos;

• VIII - Objetivar sempre os problemas relativos â. ecolo-

gia urbana; ' preservando . o equilíbrio ambiental. •

Art. 29 - Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidas as se

guintes definiçOes:

" I Paisagem é a configuração resultante da intera

ção entre os elementos naturais, os elementos edificados ou criados e o pró-

prio homem, em permanente relação de escala, forma, função e movimento;

II - Mobiliário urbano' é todo componente integrante

da paisagem urbana, de natureza utilitária ou de interesse.urbanistico, im-

plantado em espaços públicos ou privados;

III - Anúncio ê qualquer veículo de comunicação-ML5mãI

integrado na paisagem exceto: 	 •

a), nomes, símbolos, entalhes, relevos, logotipos

incornorados à fachada por meio de abertura ou gravados nas paredes, fazendo

parte integrante de projeto aprovado das edificaçóes;

b) logotipos de postos de abastecimentoe servi-.

ços nuando veiculados nosequipamentos próprios do mobiliário- obrigatório
.	 •

como bombas, densímetros e similares;

. cl as referenciais aue indiquem uso, lotação, ca

pacidade . ou qualquer outra circunstância elucidativa do emprego ou finalida-

de do móvel ou imóvel e as aue recomendam a cautela ou indiquem perigo, des-

de que sem legenda, cUstico ou desenho de cunho publicitário:.

comunicaeão institucional, veiculada por me±

(SeJ, próprios, como sinalização de transito, sinalização urbana e denominação

de logradouro;

eL denomina:c-8es de nredios e condomínios;

fl placas obrinatórias por legislação federal ,

estadual e municipal.

IV - Altura do anúncio (H) - o resultado obtido pe-

la diferença entre a altura máxima (H max) e a altura:.mínima(M_min)- 	 -

(H= II max-H min), ou entre altura máxima (H max) e altura da edificação (H ed)

H= H max-H ed), no caso de anúncio localizado na cobertura da edificação, ob

servado o seguinte:

a) altura mínima (H min) - e a distância verti-

cal entre o ponto mais baixo do anúncio e o ponto mais alto do passeio imedi

atamente abaixo do anúncio;
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h) altura máxima (H max) - é a distância vertical

entre Q ponto màis ' alto do anúncio e o ponto mais alto do passeio imediata -

mente abaixo do anúncio;

cY-altura da edificação (H ed) - aplicável apenas

a anúncio'em cobertura de edificação - á a distância verdcal entre o teto

do andar mais alto da edificação onde está instalado o anúncio e o ponto mais

alto do passeio - imediatamente abaixo do anúncio, não. sendo consideradas a ca

sa das máquinas • do elevador, a caixa d'água e a outras construçOes sem apro-

veitamentd . para qualquer atividade ou permanência humana.

V -7.. ..fixea livre do ImóVel 7- é a área existene entre a.

edificação e qualquer divisa do - imóvel que a.contêm, observado o . seguinte:

lek	 a). a área livre do imóvel edificadoserá de» fren

te, quando se referir à área existente entre a edificação e o logradouro pú-

blico;

by a área livre do imóvel edificado será lateral

ou de fundo quando se referir a área existente entre edificação e o imóvel

ou imóveis de terceiros.

Área total de Um Anúncio - é a soma das áreas de

todas as superfícies- de exposição do anúncio, expressa em metros quadrados,

VII - Fachada - ê qualquer das faces externas da edifi-

cação, quer da edificação principal, auer seja complementar, como torres,cha

mines, caixa d'água ou similares;

Empena Cega - é qualcuer fachada lateral da edifi-

cação, não apresentando aberturas• 
lação;

destinadas a iluminação, ventilação e inso

IX . 	 é o anúncio elaborado com material pereci

vel, sem rigidez, pano, tela ou plástico;

X -7. Imóvel Edificado é o terreno ocupado total ou

parcialmente com edificação_de caráter permanente;

XI ,7 Imóvel .No Edificado é o terreno hão ocupado com

construção permanente ou ocupado parcialmente com edificação transitória: es

tacionamentd, "drive-in, circo e afins.; ou,com edificação destinada unica -

mente para portaria, guarita'ou abrigo para guarda, de acordo com a legisla-

ção pertinente.

Marquise - A a esturtuia da edificação construída

em balanço em relação â fachada, integrante de projeto aprovado, destinada

cobertura e a proteção de pedestres.
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XIII - Quota - é o coeficiente que, multiplicado pela so-.

ma expressa em metro das_testadas dos lotes onde se situa o anúncio, possibi-

lita obter a área total máxima dos anúncios permitida no lote, expressa em me

tros quadrados;

XIV - Superfície de Exposição do Anúncio - é a figura ge

°métrica plana que compõe cada face do anúncio ou, na impossibilidade da de

terminação da figura geométrica, o menor retángulo virtual que a circunscreve
XV - Testada de Lote - é a extensão da divisa do lote

com o logradouro público.

Art. 39 - Para fins do disposto na presente lei, o território'

do Município fica divididd em Níveis, segundo características e delimitações'

llk constantes do Quadro n9I, anexo a esta lei.-
§ 19 - Os trechos das vias e logradouros integrantes dos N1'

veis III, IV e V, poderão ser reenquadrâdos no'Nível VI, desde que apresentem

mais de 50% (cinquenta porcento) de sua extensão ocupada por imóveis de uso

não residencial.

§ 29 - A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU -, com

base em parecer da Secretaria Municipal do Planejamento - SEMPLA - e, quando

for o caso, da Secretaria Municipal de Cultura - SMC -, procederá o reenqua -

dramento, quando ocorrerem as hipóteses previstas no pará grafo anterior ou em

qualquer outras passíveis de dúvidas, euEendendo aos Níveis e as característi-

cas previstas nesta lei.

§ 39 - Os perímetros das áreas integrantes do Nível II, bem co

mo suas especificações técnicas, serão definidas por lei, mediante proposta

da Comissão de Proteção àPaisagern Urbana - CPPU - é, na hipótese de imóveis

preservados por legislação municipal, também dos órgãos competentes, conside-

rando-se enquadrados neste nível aquelas áreas atualmente já definida em de-

creto.

TITULO II

DAS NORMAS TÉCNICAS

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 49 - Esta lei se aplica a todo anúncio, desde que visível
do logradouro público, colocado em:

I - Imóvel Particular

a) êdificado;

b) não edificado;
ate. ossi
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c) em obra de construção civil

II - Bem Público

al edificado

151 não edificado

c) em obra de construção civil

d) em faixas de domínio, pertencentes a rede de

infraestrutura, de servidão de transportes de transmissão de energia elétrica

de oleodutos, gasodutos e similares.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput" deste ar

tigo, considera-se também visível, ó anúncio colocado internamente à edifica-

ção desde que se comunique diretamente com o exterior.

Art. 59 - Todo anúncio deverá observar, dentre outras, as se

guintes normas gerais:

I - Oferecer condições de segurança ao público, em

especial:

a) ser mantido em bom estado de conservação que

tange a estabilidade, resistência dos materiais e aspecto visual;

b) receber tratamento final adeauado em todas

as suas superfícies, inclusive na sua estrutura, ainda que não utilizada pa-

ra anunciar.

II - Atender as normas técnicas de segurança e esta

bilidade de seus elementos.

III - Atender as normas técnicas pertinentes ã dis -

tãncia das redes de distribuição de energia elétrica.

Art. 69 - Fica proibida a colocação ou exibição de anúncio ,

seja qual for sua finalidade, forma ou composição, nos seguintes casos:

I - Quando prejudicar a visibilidade de trânsito e

outras destinadas à orientação do público, bem como a numeração imobiliária'

e a denominação das vias;

II - Quando, com dispositivo luminoso, produzir o-

fuscamento ou causar insegurança ao trânsito de veículo e pedestres;

III - Quando, com dispositivo de luz intermitente

prejudicar, de qualquer maneira, a edificação em que estiver colocado ou as

edificações vizinhas;

IV - Quando, por qualquer forma, prejudicar a inso-

lação ou a areação da edificação em que estiver colocado ou a dos imóveis e-

dificados vizinhos;
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V - Quando apresentar conjunto de cores e formas que

se conundam com as convencionadas internacionalmente para as diferentes cate- .

gorias de sinalização de trânsito;

VI - Quanto apresentar conjunto de formas e cores que

se confundam com as consagradas, para a preservação e o combate a incêndio, pe

las normas de segurança;

VII - Quando colocado, pintado ou pichado nas colunas,

paredes, muros, tapumes e demais partes externas do edifício;

VIII - Em irdiveis de uso exclusivamente residencial

salvo na:_hipOtese de anúncio transitório, de que trata o artigo 79, inciso II.

IX - Em empena cega, salvo o de finalidade cultural ,

de que trata o artigo 79, inciso III:

X - Mediante o emprego de balões ou infláveis;

XI - Em obras públicas de arte: viadutos, pontes, tú

neis e semelhantes, mesmo sendo de domínio federal ou estadual;

XII - Em bens públicos municipais com exceção de autó-

dromos, estádios, centros desportivos ou locais de prática de desporto em ge-

ral;

XIII - Nas partes internas e externas de hospitais,pron

to-socorros e postos de atendimento médico, exceto os que digam respeito e e-

ventos relacionados com a área de saúde.

• Art. 79 - Para os efeitos das normas administrativas previstas

nesta lei, o anúncio é considerado:

I - Complexo - quando tenha pelo menos uma das carac

terísticas:

a) anúncio com área total de exposição igual ou

superior a 10,00m2 . (dez metros quadrados);

bl anúncio-com 'altura máxima OEI Maxl superior a

6,00m (seis metros);

cl anúncio instalado em empena cega e em.cobertu

ra de edifício;

d) anúncio com dispositivo mecânico, computadori

zado, imagens sequenciais ou jogos de luzes;

e) anúncio instalado em imóvel localizado no Ní -

vel I ou Nível II, referidos nesta lei;

f). anúncio que, pela sua forma, altere ou compo-.

nha a fachada;

g) outros anúncios que possam apresentar proble-

mas afetos ã segurança da população ou ift estética da cidade;

CÓD. 0561
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II - Transitório - quando exposto pelo prazo máximo

de 60 (sessenta) dias e que tenham as seguintes características:

a) contenha área máxima de 2,00m2 (dois metros

quadrados);

b) não utilize qualquer dispositivo luminoso ;

c) anuncie eventos esporádicos, promoções, o-

fertas especiais e similares;

d) seja único no imóvel;

e) não avance sobre o passeio;

f) tenha altuí.a. máxima (H max) igual a 3,00m .

(três metros).

III - De finalidade cultural - quando integrante de

programa cultural, de plano de embelezamento da cidade, ou referente ã data

de valor histórico.

IV - De finalidade político-partidária.

CAPITULO II

Do anúncio em Imóvel Particular Edificado

Seção I

. NA FACHADA

Art. 89 - A posição do anúncio na fachada poderá ser:

I - Paralela, quando não apresentar saliência maior:,

que 0,20m (vinte centímetros) em relação it fachada;

II - Perpendicular ou oblíqua, guando apresentar sa-

liência maior que 0,20m (vinte centímetros) em relação à fachada.

Art. 99 - O anúncio colocado na fachada deverá:

I - Observar as características estabeIecidas i_.	 no

Quadro I para cada Nível;

II - Observar as carcterísticas e funções definidas'

no projeto de construção ou reforma da edificação, de modo a não alterar subs

tancialmente o conjunto arquitetõnico;

III - Ter sua projeção ortogonal totalmente contida

dentro dá fachada onde se situa e não incidir sobre a área em exposição de ou

tro anúncio;

IV - Quando perpendicular ou oblíquo, avançar no má-

ximo 1,20m (um metro e vinte centímetros) em relação it fachada, quer ela este

ja ou não no alinhamento do logradouro;



V - Quando afixado através de adesivo sobre vedos

transparentes das edificaçOes, ocupar uma única faixa horizontal de largur-

ra máxima de 0,30m. (trinta centímetros) constante do pavimento térreo.

Art. 10 - Será permitida a instalação de anúncio:
I - Em coberturas fixas e recobrimentos de facha-

da, executados em material de qualquer espécie;

II - Em elementos apostos à fachada, como toldos

ou coberturas retráteis, executados em material de qual guer espécie.

Art. 11 - Não está sujeito à altura máxima (H max) prevista

no Quadro I, o anúncio que atenda às seguintes condiçOes:

I - Esteja afixado na fachada lindeira ao 'logra-ls

douro pelo qual a edificação tenha acesso;

II - Seja único na fachada

SEÇÃO II

.NAMARQUISE

Art. 12 - Será permitida a colocação de anúncio, sob ou so-

bre.marquise integrante de projeto aprovado de edificação, desde que seja

instalado paralelo às • suas bordas, em saliências em relaçãoà ..--respectiva

planta, e tenha altura máxima OH max) e mínima (H min) constantes do Qua
dro I.

SEÇÃO 111

NA COBERTURA

Art. 13 - Será permitida a colocação de um único anúncio na

cobertura da edificação, desde que atenda às seguintes condiçOes:

r - A edificação pertença ao Nível VI,. a que :_se
refere o Quadro I, integrante desta lei;

II - A altura do anúncio CU) não seja superior 	 a

1/8 da altura daedificação (Hed);

III - A altura da edificação (Hed) seja 'maior ou i-

gual a 25,00m (vinte e cinco metros);

IV - A estrutura do anúncio seja única;

V - Não apresente estrutura de madeira;

VI - Apresente projeção orto gonal contida nos limi

tes do perímetro da cobertura;

. VII - Apresente os pontos mais altos de todas as su

perficies d.e exposição contidos num mesmo plano horizontal imaginário, para

lelo à laje de cobertura;

cée.0561
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VIII - Apresente visibilidade reforçada por dispositi

vo luminoso próprio, integrante do anúncio, vedado o uso de holofotes e asse

melhados;

IX - Não interfira em heliportos, laje de segurança

ou no raio de ação de pára-raios.

SEÇÃO IV

NA AREA LIVRE

Art. 14 - Não será permitida a colocação de anúncio na -área

IR livre lateral e de fundo do imóvel edificado.

Art. 15 - Será permitida a colocação de anúncio na área li-

vre de frente, desde aue atenda às seguintes condições:

I - Observe as características estabelecidas	 no

Quadro I, para cada Nível;

II - Não ultrapasse a altura da edificaçãó (Med)
independentemente da altura máxima (H max) permitida pelo Quadro I;

III - Apresente projeção horizontal inteiramente con

tida dentro do limite da área a que se refere o "caput" deste artigo;

IV - Não apresente superfície de exposição em pla-

nos diferentes;

V - Não avance sobre o passeio;

VI - Não seja instalado em superposição a outro a-

enúncio;

VII - Apresente uniformidade de dimensões, formas e

materiais, guando houver mais de um anúncio no mesmo imóvel.

SEÇÃO V

NOS "SHOPPING CENTERS", HIPERMERCADOS E EDIFICAÇÕES SIMILA -

RES E NOS POSTOS DE ABASTECIMENTOS

Art. 16 - As diretrizes para instalação de anúncio em "shop-

ping centers", hipermercados e edificações similares, desde que em lotes com

área superior a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), serão fornecidas pela

Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB.

.§ 19 - Em lotes com área igual ou inferior a 5.000m2 ( cinco

mil metros quadrados), os anúncios deverão observar as características esta-

belecidas no Quadro I.
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§ 29 - Em nenhuma hipótese a quota de anúncio poderá exceder

o índice 2 (dois).

Art. 17 O anúncio colocado em postos de abastecimento e de

serviços, alem de atender às disposições de carátes geral desta lei e aos pa

dr-des estabelecidos pelas concessionárias, deverá:

I - Conter apenas mensagem relativa à atividade e-

xercida no local;

II - Observar a altura máxima(H max) de 6,00m. (se-

is metros);

III - Não ser instalado sobre a cobertura.

CAPITULO III

DO ANÚNCIO EM IMÓVEL PARTICULAR NÃO EDIFICADO

Art. 18 - Será permitida a instalação de anúncio em imóvel

particular não-_edificado, desde que atenda ás seguintes condições:

I - Observe as características estabelecidas	 no

Quadro I, para cada Nível;

II - Apresente projeção horizontal inteiramente con

tida dentro dos limites da área do imóvel;

III - Não avance sobre o passeio;

IV - Não seja instalado em superposição a outro a-

núncio;

V - Apresente uniformidade de dimensões, formas me

•materiais, quando houver mais de um anúncio no mesmo imóvel.

CAPITULO IV

DO ANUNCIO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARTICULAR'

Art. 19 - Somente será permitida a instalação de anúncio em

obra de construção civil, quando relativo ao empreendimento imobiliário, ou

aos materiais e serviços utiliZados na obra, e desde que atenda às seguintes

-condições:

I - Não avance sobre o passeio;

II - Observe a altura mínima (H min) de 2,20m (dois

metros e vinte centímetros) e altura máxima (H max) de 6,00m (seis metros);

III - A quota de anúncios não exceda, em nenhuma hi-

pótese, ao índice 2 (dois)..
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CAPITULO V

DO ANCNCi0 EM BENS POBLICOS

Art. 20 - Sujeita-se ás . restrições estabelecidas nesta lei a

colocação de anúncios em bens públicos da administração direta, indireta e

fundacional, pertencentes ao Município ou a outras esferas de governo.

SEÇÃO I

NO IMÓVEL EDIFICADO E EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

• ' 
Art. 21 - Será permitido o anuncio em bens públicos edifica-

dos somente para indicação da atividade exercida no local, observadas as dis-

posições desta lei, em especial as dos Capítulos II e III.

Art. 22 - O anúncio relativo ã obra de construção civil, ins

talado em bens públicos, deverá atender às disposições estabelecidas no Capí-

tulo IV do Titulo II, desta lei.

SEÇÃO II

NO IMÓVEL NÃO EDIFICADO E NAS VIAS E. LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 23 - Ao anúncio instalado em bens públicos ......muhj.cipais

não edificídos, bem como nos mobiliários e eauipamentos urbanos das vias e lo-

gradouros públicos, aplica-se.o disposto no artigo 20, observada.a legislação'

*específica.. •

TITULO

DAS NORMAS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

SEÇÃO

DA LICENÇA DO ANÚNCIO

Art. 24 - A colocação de anúncio fica sujeita á,licença pre-

via pelo órgão competente do Municipio, •

Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste

artigo, deverão ser requeridas tantas licenças quantos forem os anúncios a se

rem colocados.
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Art. 25 - A licença referida no artigo anterior serit.concedi

da a titulo precário, pelo prazo de 2 (dois) anos, renovável por i gual perío-

do, desde que respeitadas as normas legais vigentes.

Art. 26 - Os anúncios transitórios, bem como as faixas que a

tendam ao disposto no artigo 79, inciso II, desta lei, sujeitam-se apenas

comunicação, por parte do proprietário do anúncio, ao órgão competente, para

fins de cadastramento e fiscalização.

§ 19 - A comunicação a que se refere este artigo deverá indi

car a quantidade, os locais de afixação e o período de exposição do anúncio.

§ 29 - Poderá ser exigida, ainda, a colocação de elementos i

dentificadores nos anúncios de que trata este artigo, na forma á ser estabele

lívida por ato do Executivo.

§ 39 - A comunicação prevista neste artigo fica sujeita ao

pagamento dos tributos e eventual preço.

Art. 27 - Os anúncios de finalidade cultural, previstos no

artigo 79, inciso III, ficam sujeitos apenas à autorização da Secretaria da

Habitação e Desenvolvimento Urbano - . SEHAB, na forma a ser regulamentada pelo

Executivo.

Art. 28 - Os anúncios de finalidade político-partidária, pre

vistos no artigo 79, inciso IV, serão autorizados pelo Executivo, observada a

legislação federal pertinente.

Art. 29 - Para a concessão da licença prevista no artigo 24

desta lei será necessária a apresentação de:
I - Formulário apropriado devidamente preenchido

(ano qual o interessado declarará, sob sua exclusiva responsabilidade, os ele...-

mentos que caracterizem perfeitamente o anúncio e o local onde será instalado

nos prazos e nas condiçóes a serem estabelecidos pelo ór gão competente;

II - Ficha de inscrição, devidamente atualizada, no

Cadastro de Contribuintes e Mobiliários - CCM;

III - Cópia do comprovante de pagamento do Imposto

Predial e Territorial Urbano, relativo ao imóvel onde se pretende instalar o

anúrcio;

IV - Outros documentos a serem especificados por a-

to do Executivo.

Art. 30 - Para o pedido de licenciamento de anúncio complexo

poderá ser exigida a apresentação dos documentos discriminados no Quadro II

integrante desta lei.

Art. 31 - O projeto do anúncio complexo, a que se refere o

Quadro II, deverá conter:

I - Representação gráfica do anúncio em duas vias,

composta de plantas, elevaçOes, seççOes e detalhes em escala adequada;

CodáVM



• II - Memeiria de cálculo, da parte estrutural e da

parte elétrica, atendendo às normas da Associação Brasileira de Normas Téeóni

cas - ABNT;

III - Memorial descritivo dos. materiais que compõem'

o anúncio, do sistema de armação, afixação'do sistema de iluminação e ancora

gem, das instalações elétricas e outras instalações especiais.

Parágrafo único - Os documentos a que se refere este artigo

deverão ser devidamente assinados pelo proprietário do anúncio e pelos pro -

fissionais responsáveis.

Art. 32 - Qualquer alteração nas características físicas do

anúncio, sua substituição por outro de identicos caracteres, ou a mudança dó

local de instalação, dependerá de nova licença.

§19 - Não esta sujeito ã exigência prevista no "caput" des-

ce artigo o anúncio constituído de quadro apropriado, destinado ã afixação

de mensagem trocada periodicamente, desde que não ocorram outras _alterações

na sua estrutura, forma ou dimensões.

§ 29 - Quando, por força de obra de conservação de anúncio

complexo, ocorrer a desmontagem de sua estrutura, deverá o interessado comu-

nicar, a ocorrência ao órgão competente, apresentando a renovação do respecti

vo "Termo de Responsabilidade Técnica".

SEÇÃO II

DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO ANÚNCIO

Art. 33 - A renovação da licença do anúncio, prevista no ar-

tigo 25 desta lei, será feita mediante simples declaração do interessado de

que não houve alteração nas características do anúncio, constantes da licen-

ça original ou do projeto aprovado.

§ 19 - A renovação da licença deverá ser requerida com ante-

cipação mínima de 60 (sessenta) dias do término de sua vigência.

§ 29 - Na renovação da licença do anúncio complexo, será exi

gida a renovação do respectivo "Termo de Responsabilidade Técnica".

SEÇÃO III

DO CANCELAMENTO DA LICENÇA DO ANÚNCIO

Art. 34 - A licença do anúncio será automaticamente cancela-

da nas seguintes hipóteses:

- Por solicitação do interessado, mediante regue

rimento padronizado fornecido pelo órgão competente;

aSo. mei
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II - Quando, através de vistoria ou fiscalização

for constatada a sua remoção;

III - Na data de seu vencimento, caso não haja pedi-

do de renovação no prazo estabelecido no § 19 do artigo 33;

IV -Por infringência de aualquer das disposiçOes

desta lei, nos termos do disposto no artigo 42.

SEÇÃO IV

DO CADASTRO DE ANÚNCIOS - CADAN

Art. 35 - O licenciamento do anúncio implica o seu registro

no Cadastro de Anúncios - CADAN, criado pela Lei n9 8.730, de 7 de junho de

1978.

§ 19 - O registro no Cadastro de Anúncios - CADAN, inclusive

o dos anúncios referidos no artigo 26, poderá ser promovido de oficio.

§ 29 - Na hipótese do parágrafo anterior, o proprietário ou

o responsável pelo anúncio será notificado a prestar as declaraçOes e apre-

sentar os documentos necessários, na forma prevista no artigo 29 desta lei.

Art. 36 - O registro de oficio no Cadastro de Anúncios - CA-

DAN não implica o reconhecimento da regularidade do anúncio.

Art. 37 - O anúncio deverá ser identificado no local onde es

tiver instalado, através da inscrição do seu número de licença e de registro

perante o Cadastro de Anúncio - CADAN, conforme re gulamentação a ser expedi-

da pelo Executivo.

SEÇÃO V

DOS RESPONSÁVEIS PELO ANUNCIO

Art. 38 - Para os efeitos desta lei, consideram-se responsá-

veis pelo anúncio:

I - Quanto à segurança: os profissionais responsá-

veis pelo projeto e instalação do anúncio e o seu proprietário;

II - Quanto aos aspectos técnicos, no caso de anún

cio complexo: os profissionais responsáveis pelo projeto e instalação do a-

núncio;

III - Quanto à conservação e manutenção: o proprietá

rio do anúncio.

§ 19 - Considera-se proprietário do anúncio a pessoa física
ou jurídica requerente da licença de que trata o artigo 24 desta lei.



§ 29 - Respondem solidarimente ' com o proprietário do anún-

cio o anunciante da mensagem veiculada, o proprietário e o locatário do imiS-

vel.

Art. 39 - Se o profissional responsável pelo projeto, cálcu-

lo e instalação do anúncio solicitar baixa de sua responsabilidade perante a

Prefeitura ou tiver seu registro suspenso de ofício, fica o proprietário do

anúncio obrigado a apresentar, de imediato, outro profissional responsável

sob pena de cancelamento da licença.

Parágrafo único - O profissional responsável, mencionado no

"caput" deste artigo, deverá estar regularmente inscrito no Cadastro de Re-

gistro de Profissionais e Firmas - CADPROF, criado pelo Ato n9 663, de 10 de

agosto de 1934.

Art. 40 - No exercício da fiscalização do anúncio, os agen-

tes do Poder Público terão livre acesso aos locais em que os anúncios estejam

colocados, sempre que for necessário.

SEÇÃO VI

DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS

Art. 41 - Para apreciação e decisão sobre a matéria tratada

nesta lei, serão observadas as seguintes instâncias administrativas, em se-

quência:.

- Diretor de Divisão Técnica. da Secretaria	 da

411" Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB;

II Diretor de Departamento Técnico da Secretaria

da Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB;

III - Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urba

no;

IV - Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU;

V - Prefeito.

§ 19 - Compete à autoridade referida no item I deste artigo,

a apreciação e decisão do pedido inicial e do pedido de reconsideração.

§ 29 - Compete às autoridades referidas nos Itens II e V, a

apreciação e decisão dos recursos interpostos de atos de instância imediata-

mente inferior.

§ 39 - O prazo para pedido de reconsideração ou interposição

de recursos é de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da publicação

da decisão.
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CAPITULO
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 42 - Para os fins desta lei, consideram-se infrações:

I - Exibir anúncio:

a) sem a necessária licença ou autorização;

b) em desacordo com as dimensões e característi-

cas aprovadas;

cl fora do prazo constante da licença ou da auto

rização.

II - Manter o anúncio em mau estado de conservação;

III - Manter o anúncio em condições precárias de segu-

rança;

IV - Não atender à intimação do órgão competente para

a remoção do anúncio;

V - Veicular propaganda eleitoral em desacordo com

o disposto no artigo 28 desta lei;

• VI - Praticar qualauer outra violação às normas pre-

vistas nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, serão conside-

rados infratores os responsãveis pelo anúncio, nos termos do artigo 38 desta

.lei.

Art. 43 - A inobservância das normas desta lei sujeita o res-

• ponsável às seguintes penalidades:

I - Multas;

Ir - Cancelamento da licença, nos termos do artigo 34

inciso IV;

III - Remoção do anúncio;

IV - Suspensão do profissional re$ponsável pelo proje

to e instalação do anúncio, do Cadastro de Registro de Profissionais e Firmas-

CADPROF, criado pelo Ato n9 663, de 10 de agosto de 1934.

Art. 44 - As multas, que observarão o limite máximo de três

serão aplicadas na forma e no prazo estabelecidos no Quadro III, i'._i:integrante

desta lei, respeitados os prazos previstos no articro 46,

Art. 45-- Na aplicação da primeira multa, o infrator será inti

mado a regularizar o anúncio ', ou a remove--lo, quando for o caso, dentrodos

prazos legais, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabiveiS.
Parágrafo único - Na hipótese do infrator nãO . proceder à regu-

larização ou retirada do anúncio instalado irregularmente, o Poder Público ado
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tar.Ã. as medidas tendentes â sua remoção, cobrando os custos correlatos do res
ponsável pelo anúncio.

Art. 46 - A regularização ou remoção do anúncio deverá 	 ser

cumprida nos seguintes prazos, a contar da data da intimação:

I - 30 (trinta) dias, no caso de anúncio complexo;

II - 15 (guinze) dias, no caso dos demais.anúncios;

III - 24 (vinte e quatro) horas, no caso do anúncio
apresentar risco iminente.

Parágrafo único - Os prazos estabelecidos nos incisos I e II

deste artigo poderão ser prorrogados mediante recuerimento do proprietário do

anúncio, por motivo de força maior devidamente comprovado.

Art. 47 - Sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, a Se

cretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB suspenderá, pelo pra-

zo de 1 (um) ano, do CADPROF - Cadastro de Profissionais e Firmas, o profis-

sional responsável pelo projeto, cálculo e instalação do anúncio, que infrin

ir as disposições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT.

§ 19 - A penalidade referida no "caput" deste Artigo será co

municada ao 'órgão federal fiscalizador do exercício profissional.

§ 29 - Na reincidência, o prazo da penalidade prevista neste

artigo será aumentado para 2 (dois) anos.

TITULO IV

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 48 - Compete it Secretaria da Habitação e Desenvolvimento

I - Aprovar, licenciar e cadastrar os anúncios em

II - Efetuar vistorias em geral, levantamentos e ava

liaçaes relativos a anúncios:

III - Exercer fiscalização especial em casos de maior
gravidade e promover diretamente, ou por intermédio dos órgãos competentes, a

adoção de medidas administrativas cabíveis;

IV - Iniciar processo administrativo para apuração

de infrações decorrentes da inobservância deste lei;

Urbano - SEHAB:Urbano - SEHAB:

geral;geral;
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V - Expedir atos normativos sobre anúncios, paisa -

gem e meio ambiente;

VI - Inscrever anúncios, de oficio, no Cadastro de A

núncios - CADAN;

VII - Apreciar e decidir sobre a matéria objeto desta

lei, nos termos do artigo 41.

Art. 49 - Compete à Comissão de Proteção à Paisagem Urbana -
CPPU:

I - Proceder o enquadramento das situações sobrevin

das ou passíveis de dúvida, atendendo aos Níveis e às características previs-

tas no artigo 39 e Quadro I, integrante desta lei;

II - Propor o encuadramento e aprovar projetos das á

reas definidas como Nível II, nos termos do artigo 39 e Quadro I;

III - Definir deretrizes para instalação de anúncio

nos irai:mieis a que se refere o artigo 16;

IV - Emitir parecer na hipõtese prevista no artigo

29, inciso IV.

Art. 50 - Compete à Secretaria Municipal de Planejamento

SEMPLA emitir parecer sobre o enquadramento das situações sobrevindas ou pas-

síveis de dúvidas, relativamente aos Níveis, 'nos termos do artigo 39, § 29.

Art. 51 - Compete à Secretaria Municipal de Cultura - SMC emi

tir parecer sobre o enquadramento das situações sobrevindas ou passíveis de

dúvidas, relativamente aos Níveis I e II, nos termos do artigo 39, §29.

Art. 52 - Compete à Secretaria das Administrações Regionais• SAR :

r - Receber. a comunicação referida no artigo 26 des

ta lei, para instalação de anúncio transitOrio e faixa, na forma a ser estabe
lecida por ato do Executivo;

II - Fiscalizar os anúncios em geral;

III - Providenciar a adoção de medidas administrativas

cabíveis;

IV - Aplicar as sanções referentes às infrações defi-

nidas no artigo 42 desta lei.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS E FINAIS

•

Art. 53 - As licenças expedidas sob a vigência da .

anterior, terão os seguintes prazos de validade,.a contar da data da publica -
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de

ção desta lei:

I - 9 (nove) meses para anúncios colocados em áre-

as integrantes dos Níveis I, III, e IV;

II - 12 (doze) meses para anúncios colocados em ãre

as integrantes do Nível V;

III - 18 (dezoito) meses para anúncios colocados em

áreas integrantes do Nível VI.

Parágrafo único - Os anúncios em imóveis que venham a ser de

finidos como Nível II, nos termos do artigo 39, .§ 39, terão os respectivos

prazos estabelecidos atravi-ts de regulamentação própria, por ato do Executivo
Art. 54 - Fazem parte integrante desta lei a Relação n9 1

referente às vias integrantes do Nível VI, e os Quadros I, II e III.

Parágrafo único - As situaçOes sobrevindas e as questOes pas

símeis de dúvidas, atinentes à matéria contida na Relação n9 1, mencionada

no "caput" deste artigo, serão definidas na forma prevista no § 19 do Artigo

39 desta lei.

Art. 55 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publica -

ção revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 42	 de, vy.)04.io c) vçs,à5

SEÇÃO DE IV-EWA°

23 MAI1995

-DT. 1 J-
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TABELA PARA CALCULO DAS MULTAS
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1. INCIDEKIR - A - 1a. MULTA: No Ato da cqnstatà92 da , infraçao, pendo emitida intinacào .
nos ternas CIOS Afl.d1 O JJ desta LOI.

•

- Reaplicacoes suLsequentet a.cada 15 dias a partir de grua afixado
acima, ate a conprovacao de regulam:c:o da situacau pelo mio
fiscalizadar.

2. APLICACAO - A - A multa resulta da sonatoriá do •nquadranento en caea un dos itens
que gradua a intosicládt dá infracia. multiplicada pela raiz quadrada
da arca do anuncio, dada pela fornula: 

I Multa = IL(1,2.3.4 ou 5) :1(1 ou 2) eDlani]

L - loolizacao do anuncio no inovei (utilizar o mune o que ruis st
aplica ao anuncio)

I - tipo de tluminacáo do anuncio
D - anuncio con dispositivo necánico, com p utadorizado, de imagens

sequenciais ou jogos dt lures (utilizar, calo aplicavil ao anuncio)
A - raiz quadrada da arca total do anunoic

Ots. a) No ciso 4 e haver ruis de una infrèoio, será aplicada :multa de
maior • a Ir;

b) O valor da nultá será calculada peia UFM ou pêlo indica
e quivaiente in vi gor.	 •equivalente en vigor.
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei, ora apresentado para discursão dos Nobres

Vereadores, foi exaustivamente estudado e pesquisado em todos os aspectos

do assunto:

O aspecto de sua legalidade, está perfeitamente amparado na

legislação vigente, inclusive a Lei Orgânica do Município e a Constituição'

da República.

O presente Projeto de Lei tem por finalidade objetivos a or

denação de anúncios na sua interação com a paisa gem do Município de São

Paulo.

A matéria normada no Projeto de Lei em tela tem como objeti

vo jurídico consolidar a matéria dispersa em diversas leis que trata do as-

sunto, sem no entanto, esgotá-lo, pois trata-se de legislação específica pa

ra cada aspecto do assunto.

Portanto, verificamos que a Lei n9 5.673, de 24 de dezembro

de 1959, dispõe sobre o imposto de licença para publicidade.

O Decreto n9 15.364, de 28 de dezembro de 1979, veio para

regulamentar a colocação dos anúncios de publicidade ao ar livre,

A Lei n9 9.838, de 4 de janeiro de 1985, tem seu caráter pu

„lanitivo, dispõe sobre aplicação de penalidade por infração â legislação em

relação aos anúncios.

Temos .a Lei n9 9.806, de 27 de dezembro de 1984, que dis-

põe sobre Taxa de Fiscalização de Anúncios, e, ainda, as leis que •cuidaram

da limpeza urbana, para destacar as normas básicas e principais que discipli

nam a matéria.

Verifica-se por simples análise da legislação destacada, que

a mesma torna-se inoperante para uma aplicação normativa da publicidade Muni

pal.

Emerge que o tatamento jurídico formal cria uma visão distor

cida da paisagem urbana, estabelecendo como se fosse um fenômeno estático e

terminado, distanciando-se, completamente, do processo cultural, que deve

caracterizar a formação da cidade, emprestando-lhe sua personalidade _dí'ilica

e cultural,

O que se nota, atualmente, é a falta de uma política unifor-

me de manutenção do meio ambiente, por •nita de uma iteração com o uso de a-

núncios.

•
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O mais grave nos dias de hoje, é que a legislação vigente so-

bre a matéria estabelece regras sem levar em conta a sua dinâmica, e, muito

mais, sem levar em consideração a amblência diferenciada existente no Municí-

pio de São Paulo.	 •

Ora, a atisência de um ordenamento jurídico em relação ao as--
sunto, verifica-se que 6 Uáo do espaço urbanopara fins de anüncios, apresen

ta-se completamente desordenado, criando um ambiente caótico, descaracterizan

do a arquitetura das edificaçóes. A consequência da não valorização de sua ar

quitetura, importa na falta de preservação da história da Cidade de SãoPaulo,

e, ainda mais, a falta de norma para criar criterios próprios de utilização

do espaço visual para anúncios, terit como conse quência a progressiva deterio-

ração do meio ambiente local.ler 	 Diante do quadro que se nos depara e usando a competência do

Poder Público Municipal, fazendo valer o seu poder de polícia, tem o presente

Projeto de Lei a finalidade de criar normas que estabeleçam a segurança em

consonância com o aspecto paisagístico da Cidade, visando estabelecer o-equi-

líbrio dos agentes atuantes, consequentemente, estabelecendo a melhoria na

qualidade de vida de toda a:população, esta Vereança p=de:r estudos técnicos

e jurídicos da ma-teria para elaboração do presente Projeto deLei que ora é a-

presentado e espera prosperar entre OS Nobres Vereadores para que- se possa ter

Uma legislação visando disciplinar . o uso do. espaço urbano, para colocação de

anúncios, sem ferir seus aspectos urbanísticos ambientais, conciliando com a

melhoria do visual da Cidade.




