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PARECER Nº 415/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 524/2010 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula, visa dispor 
sobre normas especificas para estabelecimentos que sirvam alimentos no sistema de bufê, 
também conhecido como self service, e dá outras providências. 

Conforme o art. 1º do projeto, os estabelecimentos comerciais que sirvam alimentos no 
sistema de bufê, conhecidos self service ou "por quilo", deverão observar as seguintes normas 
e parâmetros: 

I - os alimentos deverão ser servidos em balcão próprio com isolamento em vidro, 
deixando exposto somente acesso para as mãos, com controle de temperatura, a qual não 
poderá ser menor que 60ºC (sessenta graus Celsius) para os alimentos quentes, nem maior 
que 10ºC (dez graus Celsius) para os alimentos frios; 

II - os termômetros deverão ficar expostos, em local visível ao consumidor; 

II - os alimentos serão identificados, indicando-se seus respectivos ingredientes e 
temperos; 

III - os alimentos não poderão ficar expostos por mais de 3 (três) horas 

IV - a reposição de alimentos só se dará com a troca da respectiva bandeja; 

V - deverá ser disponibilizada pia para a lavagem das mãos, equipada com sabão e 
álcool higienizador, em local próximo e na passagem para os balcões. 

O art. 2º estabelece para o infrator, multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 
dobrada se após 30 (trinta) dias da lavratura da primeira multa a infração subsistir, implicando, 
após mais 30 (trinta dias), sem atendimento ao disposto nesta propositura, em nova multa de 
idêntico valor acrescida de cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento até sua 
completa regularização. 

Os referidos estabelecimentos deverão adaptar-se às novas normas no prazo de 120 
(cento e vinte) dias. 

Em resposta a quesitos da douta Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 
Mulher, destacamos as seguintes informações do Executivo: 

* a matéria "já se encontra abarcada na legislação vigente"; 

* "A Portaria Municipal 2.619, de 06 de dezembro de 2011, que aprova o "Regulamento 
de Boas Práticas e de Controle de condições sanitárias e técnicas das atividades relacionadas 
à importação, exportação, extração, produção, manipulação, beneficiamento, 
acondicionamento, transporte, armazenamento, distribuição, embalagem e reembalagem, 
fracionamento, comercialização e uso de alimentos", contempla a matéria de forma satisfatória, 
inclusive dispondo sobre os procedimentos técnicos de boas práticas de manipulação e de 
controle das temperaturas na distribuição e exposição das refeições (self service ou bufê) 
considerando todas as etapas envolvidas visando garantir a segurança dos alimentos"; 

*  "As disposições do Anexo da Portaria Municipal 2.619, de 06 de dezembro de 2011, 
são aplicadas a todos os estabelecimentos que realizam as atividades de distribuição e 
consumo de alimentos (self service e bufê). No caso, o foco do regulamento consiste na 
atividade desenvolvida independente de tratar-se de estabelecimento "comercial" ou "não 
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comercial". Exemplificando, o âmbito de aplicação do regulamento abarca todos os serviços de 
alimentação, sejam estes "comerciais" ou "não comerciais", tais como, as cozinhas industriais 
que preparam e fornecem alimentação pronta para o consumo para comunidades fixas, como 
indústrias e empresas (refeições coletivas para os trabalhadores) e as cozinhas institucionais 
que preparam e fornecem alimentação pronta para consumo para comunidades fechadas, 
como creches, escolas, instituições de longa permanência para idosos, instituições sem fins 
lucrativos, entidades beneficentes, albergues, fundações, presídios e quartéis, orfanatos, 
abrigos, entre outros. Tendo em vista que, nos estabelecimentos "comerciais" e "não 
comerciais" está prevista a distribuição de refeições no sistema bufê e self service, a norma 
municipal existente é mais justa e equânime, pois estabelece critérios e parâmetros de controle 
de temperatura e de boas práticas para todos os envolvidos". 

Em vista das ponderações acima expostas, apesar dos meritórios propósitos do nobre 
Autor, contrário é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 30/03/2016. 

Jonas Camisa Nova - DEM - Presidente 

Aurélio Nomura - PSDB - Relator 

Adolfo Quintas - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Ricardo Nunes - PMDB 
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