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PARECER Nº 2664/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 247/2013.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato (PMDB), 
regulamenta a entrada de consumidores portando alimentos e bebidas não 
alcoólicas nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências.  
De acordo com a propositura original, ficam proibidos de impedir a entrada de 
consumidores com alimentos e bebidas os seguintes estabelecimentos comerciais: 
parques temáticos, casas de espetáculos, clubes, cinemas, teatros, estádios e 
ginásios esportivos e poliesportivos. Fica facultada ainda, ao estabelecimento 
comercial, a proibição da entrada de bebidas alcoólicas e do ingresso de 
embalagens de vidro que possam causar algum risco aos demais consumidores.  
Em caso de descumprimento da medida, serão impostas as penalidades de multa 
de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por consumidor impedido de ingressar no 
estabelecimento com alimento ou bebida não alcoólica, em caso de reincidência 
aplica-se multa em dobro.  Em ocorrendo terceira infração poderá haver o 
fechamento Administrativo e a cassação do Alvará de Licença de Funcionamento.  
Depreende-se da justificativa do autor que a propositura tem por objetivo a 
proteção do consumidor com relação a proibições irregulares, praticadas por 
estabelecimentos comerciais, no tocante ao ingresso de clientes portando alimentos 
e bebidas não alcoólicas. Esses estabelecimentos que promovem atividades de lazer 
e entretenimento e também exploram serviços de restaurante, são em alguns 
casos, a única opção de alimentação para os seus frequentadores. Ocorre que, via 
de regra, essas casas comerciais proíbem de forma manifestamente ilegal a entrada 
de alimentos e bebidas adquiridos fora de seu estabelecimento, configurando, 
dessa forma, venda casada. Não bastando, os serviços de lanchonete nestes 
estabelecimentos são praticados normalmente a preços superiores aos de mercado.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura na forma de um substitutivo em que visa adequar o texto 
do projeto ao intento retratado na justificativa do autor do projeto.  
Em face do exposto e considerando o relevante interesse público da propositura, a 
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação do projeto, nos termos do SUBSTITUTIVO 
abaixo apresentado em que ajusta o substitutivo da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa restringindo a entrada de embalagens de bebidas 
alcoólicas que possam oferecer riscos a integridade física das pessoas, elencadas no 
parágrafo único do artigo segundo do projeto de lei.  
SUBSTITUTIVO Nº          COMISSÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA.  
Regulamenta a entrada de consumidores portando alimentos e bebidas não 
alcoólicas nos estabelecimentos que especifica, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais a seguir relacionados quando permitirem o 
consumo de alimentos e bebidas em suas dependências não poderão impedir o 
ingresso de consumidores portando produtos adquiridos em outros locais:  
I - Parques Temáticos;  
II - Casas de Espetáculos;  
III- Clubes;  
IV - Cinemas;  
V - Teatros;  
VI - Estádios; e  
VII - Ginásios esportivos e poliesportivos.  



Parágrafo único. As bebidas a que se refere a presente Lei são aquelas que não 
possuem teor alcoólico.  
Art. 2º Fica facultada ao estabelecimento comercial a proibição da entrada de 
bebidas alcoólicas.  
Parágrafo único. Fica proibida a entrada de embalagens, copos ou garrafas de vidro 
ou lata que possam causar algum risco aos demais consumidores.  
Art. 3º Em caso de descumprimento da presente Lei, serão impostas as seguintes 
penalidades:  
I – multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por consumidor impedido de ingressar 
no estabelecimento com alimento ou bebida não alcoólica;  
II – na reincidência, multa aplicada em dobro;  
III – na terceira infração, cassação do Alvará de Licença de Funcionamento e, caso 
necessário, fechamento administrativo do local.  
Parágrafo único. A multa prevista no inciso I deste 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 
índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
moeda.  
Art. 4º As despesas com a execução desta Lei, ocorrerão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 04/12/2013  
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Coronel Telhada – PSDB – Relator  
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