
                
                 
 
 

LEI DECRETADA NA SESSÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017  
Cópia extraída de fls. 24/25 do processo 

(PROJETO DE LEI Nº 375/17) 
(VEREADOR RINALDI DIGILIO – PRB) 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
especificação e divulgação do valor 
calórico dos alimentos oferecidos em 
cardápios dos estabelecimentos que 
especifica, no âmbito do Município de 
São Paulo, e dá outras providências.  

 
Faço saber que a Câmara, em sessão de 14 de dezembro de 

2017, decretou a seguinte lei: 
 
Art. 1º Ficam os restaurantes, bares, hotéis, padarias, doçarias, 

sorveterias, choperias, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, cafeterias, cantinas 
e demais estabelecimentos comerciais congêneres do Município de São Paulo 
obrigados a manter afixada tabela com valor de calorias ao lado de cada 
alimento nos cardápios e nas tabelas afixadas no interior dos estabelecimentos 
em local de fácil visualização. 

 
Art. 2º As tabelas descritas no art. 1º, além de exporem a 

quantidade de calorias ao lado de cada alimento, deverão demonstrar com 
clareza qual a necessidade calórica diária das pessoas por faixa etária. 

 
Art. 3º Para os pratos “à la carte”, o valor calórico deverá ser 

especificado de forma individualizada no cardápio. 
 
Art. 4º No caso de itens de consumo de quantidade variável, a 

critério do consumidor, como em restaurantes de comida fornecida por peso e 
outros, o valor calórico dos alimentos deverá ser especificado para cada cem 
gramas (100 g) de produto consumido. 

 
Art. 5º A relação de calorias por ingestão de alimento deverá ser 

elaborada por nutricionista devidamente inscrito no respectivo Conselho 
Regional, devendo constar na relação de alimentos e suas calorias a assinatura e 
o número de inscrição do profissional. 

 
Art. 6º Os estabelecimentos que descumprirem o disposto na 

presente lei sofrerão as seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multa no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), 

em caso de reincidência; 
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III - suspensão do alvará de funcionamento na terceira 
constatação, até o cumprimento desta lei. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata o inciso II deste 
artigo será atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de 
extinção deste índice, será adotado outro criado pela legislação federal e que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  

 
Art. 7º Os estabelecimentos comerciais em funcionamento na 

data do início de vigência desta lei deverão adequar-se às suas disposições no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua regulamentação. 

 
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
 
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de São Paulo, 18 de dezembro de 2017. 
 
 
 

MILTON LEITE 
Presidente 
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