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PARECER Nº 1107/2018 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 728/17 

Objetiva o presente Projeto de Lei 728/17, de autoria do nobre vereador Toninho Paiva 
(PR), disponibilizar balanças em estabelecimentos que comercializam produtos 
hortifrutigranjeiros no município, permitindo a conferência do peso dos produtos a granel ou 
fracionados pelo consumidor. 

A balança deverá possibilitar fácil acesso e visualização, tendo como aviso indicativo 
da localização e destinação do equipamento, com os seguintes dizeres: "ESTE 
ESTABELECIMENTO ESTÁ EQUIPADO COM BALANÇA PARA CONFERÊNCIA DO PESO 
DE SEUS PRODUTOS". 

Justifica o Autor que o projeto consiste em garantia para o consumidor, e está baseado 
no direito à informação pretende propiciar ferramenta de controle eficaz dos produtos ofertados 
a granel ou embalados. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
com o intuito de inserir multa com índice de correção monetária (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA) em caso de descumprimento da medida, bem como, revogar a Lei 
Municipal nº 7.704/ 72, que obriga os supermercados e mercadinhos de São Paulo a manterem 
balança-piloto para aferição do peso das mercadorias, assim como, Lei Municipal nº 10.935/91, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de exposição de balanças eletrônicas em supermercados, 
para uso público do consumidor em geral, tendo em vista presente proposta de lei abrange tais 
normativas. 

A matéria proposta, quanto ao mérito, é oportuna, pois a vigência da lei facilitará o 
combate das fraudes contra o consumidor, especialmente quanto a adulteração do peso, 
preços e embalagem. 

Assim sendo, esta Comissão posiciona favorável a aprovação do presente projeto 
apresentado. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 1º de agosto de 2018. 
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