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PARECER Nº 319/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 433/2011 

O presente projeto de lei, de autoria dos nobres Vereadores Cláudio Prado e José 
Police Neto, visa instituir obrigações aos estabelecimentos comerciais que sirvam refeições 
rápidas, conhecidas como "fast food", definidos como aqueles que sirvam comida processada, 
padronizada e preparada parcial ou totalmente para consumo imediato, mediante solicitação do 
consumidor. Excluem-se dessa categoria os estabelecimentos que trabalhem com serviço de 
"buffet" de autoatendimento, conhecidos como "self-service" ou sistema "por quilo". 

De acordo com a propositura, as refeições rápidas que contiverem gorduras trans 
deverão apresentar etiqueta na cor vermelha, contendo a inscrição em branco "Este alimento 
contém gorduras trans prejudicial à saúde". As refeições rápidas nas quais a quantidade de 
cloreto de sódio for igual ou maior do que 0,5 g/Kg (cinco décimos de grama por quilograma) 
deverão apresentar etiqueta na cor vermelha, contendo a inscrição em branco "Este alimento 
contém cloreto de sódio acima dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde". 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, "o qual acresce ao projeto a previsão de multa na hipótese de descumprimento da 
ordem legal, não só em atenção ao princípio da legalidade, como também com vistas a 
conferir-lhe efetividade". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor a propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 18/03/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/03/2015, p. 110 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


