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PARECER Nº 875/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0161/07.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Donato, que dá 
nova redação ao art. 15 da Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006.  
A propositura encontra fundamento no Poder de Polícia do Município, poder inerente 
à Administração Municipal para restringir ou limitar direitos em benefício da 
coletividade, cuja definição nos é dada pelo art. 78 do Código Tributário Nacional:  
“Art. 78 – Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos”.  
Nesse sentido é o entendimento de Hely Lopes Meirelles:  
“A polícia administrativa municipal deve estender-se a todos os locais públicos ou 
particulares abertos à freqüência coletiva, mediante pagamento ou gratuitamente, 
bem como aos veículos de transporte coletivo... Nesses lugares a Administração 
municipal dispõe de amplo poder de regulamentação, colimando a segurança, a 
higiene, o conforto, a moral, a estética e demais condições convenientes ao bem-
estar do público”.  
(Direito Municipal Brasileiro, Ed. Malheiros, 6ª ed., pág. 364).  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.  
A título de aperfeiçoamento do Projeto de Lei proposto, adaptando-o às regras de 
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, 
sugere-se o seguinte substitutivo:  
  
SUBSTITUTIVO Nº.                   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0161/07.  
  
Dá nova redação ao artigo 15 da lei municipal 14.223, de 26 de setembro de 2006, 
e dá outras providências.  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:  
Art. 1º O artigo 15 da lei 14.223, de 26 de setembro de 2006 passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
“Art. 15. Nos imóveis edificados, públicos ou privados, somente serão permitidos 
anúncios indicativos das atividades nele exercidas e que estejam em conformidade 
com as disposições estabelecidas na lei de uso e ocupação do solo em vigor e 
possuam as devidas licenças de funcionamento.  
§ 1º Serão permitidos anúncios indicativos das atividades exercidas nos imóveis 
descritos no “caput” deste artigo que estejam com pedido de regularização em 
tramitação nos termos das leis 11.522/94 e 13.558/03, alterada pela 13.876/04.  
§ 2º Serão permitidos também anúncios indicativos nos estabelecimentos que 
possuam pedido de licença de funcionamento em tramitação.  
§ 3º O anúncio indicativo efetuado nos termos do parágrafo 1º e/ou 2º deste artigo 
terá sua licença revogada caso haja o indeferimento do processo de regularização 
ou negativa de licenciamento do estabelecimento.  
§ 4º Não será permitida, nos imóveis edificados, públicos ou privados, a colocação 
de “banner”, faixas, ou qualquer outro elemento, dentro ou fora do lote, visando 



chamar a atenção da população para ofertas, produtos ou informações que não 
aquelas estabelecidas neta lei.(NR)”  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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