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PARECER CONJUNTO N° 1811/2017  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E 

GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO  
DE LEI Nº 635/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador André Santos, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de conta fracionada em estabelecimentos comerciais que forneçam refeições 
para consumo no local no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, os estabelecimentos comerciais acima indicados, quando 
previamente solicitados pelo consumidor, ficarão obrigados a fornecer o cálculo de consumo 
fracionado, assim como o respectivo valor a ser pago, relativo ao consumidor individualmente 
considerado. Estando acompanhado, se o consumidor solicitar o cálculo de consumo 
fracionado deverá indicar expressamente os itens que irá consumir e pelos quais irá pagar. 

Em sua justificativa, o autor argumenta que a presente iniciativa tem por objetivo 
garantir ao consumidor que ele receba a cobrança exata dos produtos consumidos no 
estabelecimento, de forma que não seja lesado pela cobrança de produtos extras, muito 
comumente lançados em contas de consumo de grupos em restaurantes e bares. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve 
prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 06.12.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 129 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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