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PARECER Nº 557/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 479/2014. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador David Soares, dispõe sobre 

normas de comercialização de pães no Município de São Paulo e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, as padarias ou estabelecimentos congêneres deverão 
disponibilizar conteúdo informativo, nas embalagens ou em local visível, com a composição e a 
porcentagem dos componentes presentes nos pães de sua fabricação. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta que muitos consumidores são intolerantes a 
determinados alimentos que, quando consumidos indevidamente, o organismo reage com 
sintomas alérgicos. Nesse sentido a propositura visa alertar os consumidores da presença 
desses ingredientes e de seus derivados. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa, bem como para fixar sanção para o seu descumprimento. 

O projeto de lei está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, Lei 
Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, que em seu artigo 6º, inciso III preceitua que: "São 
direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". 

Entretanto, a implantação da medida geraria uma enorme dificuldade às padarias pela 
grande variedade de pães por eles fabricados. 

Tendo em vista o acima exposto, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é CONTRÁRIA à aprovação 
do projeto de lei. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 30.03.2016 

Ricardo Young - REDE - Relator do vencedor 

Adilson Amadeu - PTB 

Salomão Pereira - PSDB 

Toninho Paiva - PR 

VOTO VENCIDO DO RELATOR NA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 479/2014. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador David Soares, dispõe sobre 

normas de comercialização de pães no Município de São Paulo e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, as padarias ou estabelecimentos congêneres deverão 
disponibilizar conteúdo informativo, nas embalagens ou em local visível, com a composição e a 
porcentagem dos componentes presentes nos pães de sua fabricação. 
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Em sua justificativa, o Autor argumenta que muitos consumidores são intolerantes a 
determinados alimentos que, quando consumidos indevidamente, o organismo reage com 
sintomas alérgicos. Nesse sentido a propositura visa alertar os consumidores da presença 
desses ingredientes e de seus derivados. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE, apresentando SUBSTITUTIVO a fim de adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa, bem como para fixar sanção para o seu descumprimento. 

O projeto de lei está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, Lei 
Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, que em seu artigo 6º, inciso III preceitua que: "São 
direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". 

Tendo em vista o acima exposto, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação 
do projeto de lei. Entretanto, a pedido do Autor, apresentamos SUBSTITUTIVO AO 
SUBSTITUTIVO apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
a fim de deixar claro que os dispositivos da propositura recairão somente sobre os pães 
vendidos a granel. 

 

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA AO PROJETO DE LEI 

479/2014. 
Determina que as padarias e estabelecimentos congêneres localizados no Município de 

São Paulo, que fabriquem pães e os vendam a granel, sejam obrigados a informar aos 
consumidores a descrição e a quantidade ou percentual dos ingredientes incluídos na sua 
composição, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam as padarias e estabelecimentos congêneres localizados no Município de 
São Paulo, que fabriquem pães e os vendam a granel, obrigados a informar aos consumidores 
a descrição e a quantidade ou percentual dos ingredientes incluídos na sua composição. 

Parágrafo único. Para os fins desta lei, entende-se por "a granel" as mercadorias 
comercializadas fora da embalagem, em quantidades fracionárias por peso ou unidade. 

Art. 2º A informação a que se refere o artigo 1º deve estar afixada em local visível, de 
forma legível em aviso com medida mínima de 40 (quarenta) centímetros na horizontal por 20 
(vinte) centímetros na vertical. 

Art. 3º O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas na 
legislação em vigor, sujeita o infrator às seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - multa de 500,00 (quinhentos reais), dobrada na reincidência. 

Parágrafo único. A multa prevista neste artigo será atualizada 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. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 30.03.2016. 

Ricardo Teixeira - PROS - Relator 
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Senival Moura - PT 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/04/2016, p. 159 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

