
 

Secretaria de Documentação 
Equipe de Documentação do Legislativo 

De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da 
Resolução n.º 2, de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos 

que está aberto o prazo de recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a 
partir desta data, para os projetos abaixo relacionados, na forma do texto 

original ou do último substitutivo apresentado:  
 

PARECER Nº 956/2013 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 

06/06/2013, PÁGINA 131, COLUNA 4. 
PARECER Nº 2664/2013 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 

ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 05/12/2013, PÁGINA 135, COLUNA 1. 
PARECER Nº 137/2014 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 21/02/2014, 

PÁGINA 72, COLUNA 1. 
PARECER Nº 937/2014 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 247/2013 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, visa 

regulamentar a entrada de consumidores portando alimentos e bebidas não alcoólicas nos 
estabelecimentos que especifica.  

Em seu Artigo 1º, a propositura determina que Parques Temáticos, Casas de 
Espetáculos, Clubes, Cinemas, Teatros, Estádios e Ginásios esportivos e poliesportivos ficam 
proibidos de impedir a entrada de consumidores com alimentos e bebidas que não possuam 
teor alcoólico, ficando  facultado ao estabelecimento comercial, a proibição da entrada de 
bebidas alcoólicas ou de alimentos que possuam embalagens de vidro que possam causar 
algum risco aos demais consumidores.  

O projeto prevê sanções no caso de seu descumprimento, desde multa de R$ 1.000,00 
(hum mil reais) por consumidor impedido de ingressar no estabelecimento com alimento ou 
bebida não alcoólica; sendo que no caso de reincidência a multa será aplicada em dobro, até 
em se ocorrendo terceira infração o Poder Público tomará as medidas cabíveis para a imediata 
interdição das atividades no local, o Fechamento Administrativo e a cassação do Alvará de 
Licença de Funcionamento. Determina também cláusula de correção para o valor da multa. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade, com apresentação de substitutivo “a fim de adequar o texto do projeto ao seu 
intento retratado na justificativa, qual seja, impedir a prática abusiva de alguns 
estabelecimentos que restringem o consumo apenas aos alimentos e bebidas por eles 
comercializados e, não, genericamente, permitir o consumo de alimentos e bebidas no interior 
dos estabelecimentos mencionados. Por outras palavras, a decisão quanto à permissão ou não 
do consumo de alimentos e bebidas em suas dependências cabe aos estabelecimentos 
comerciais, no exercício da livre iniciativa prevista no art. 170 da Constituição Federal, mas, 
optando pela permissão, não poderão vedar o ingresso de tais produtos quando adquiridos em 
outros locais.” 
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A egrégia Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, por sua vez, exarou parecer favorável à aprovação do projeto, nos termos de 
substitutivo “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”. 

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

Favorável, portanto, ao Substitutivo da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 06/08/2014. 

Ricardo Nunes – PMDB – Relator  

Abou Anni – PV 

Adilson Amadeu – PTB 

Alfredinho – PT  

Aurélio Nomura – PSDB 

Laércio Benko – PHS 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2014, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site 
www.camara.sp.gov.br.  
 

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

