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PARECER Nº 1266/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 397/2017 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Reis, determina que os 
supermercados e estabelecimentos similares do Município de São Paulo divulguem de maneira 
explícita, em cartazes, as datas de validade dos produtos alimentícios e de higiene e limpeza 
que se encontram em promoção. 

O referido cartaz deverá conter a seguinte informação, sem o prejuízo de outras que o 
estabelecimento comercial julgar pertinentes: 

"CONSUMIDOR, OBSERVE A VALIDADE DOS PRODUTOS EM PROMOÇÃO 

DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) E SUA(S) DATA(S) DE VALIDADE" 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela LEGALIDADE, com apresentação de “Substitutivo a fim de adequar o presente projeto de 
lei à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
bem como incluir previsão de sanção pecuniária em caso de descumprimento da norma como 
forma de conferir efetividade ao comando legal”.  

Entretanto, em que pesem as elevadas intenções do nobre autor, há que se ponderar 
sobre a real necessidade de impor mais uma regra para o comerciante e para as autoridades 
fiscalizadoras. Ao criar uma obrigação vinculada à oferta de promoções, acaba-se criando 
dificuldades para o comerciante, que tende a diminuir as promoções; para o consumidor, uma 
vez que essa ação não estimula sua educação, já que este deve estar sempre alerta aos prazos 
de validade dos produtos, e não só daqueles em promoção; e finalmente para o fiscal, que 
precisará verificar ainda mais uma obrigação por parte da empresa, ocupando seu tempo já 
escasso, o que pode gerar a necessidade de medidas compensatórias pela municipalidade. 

Assim, pelos motivos expostos acima, contrário é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15/8/18 

Jair Tatto – PT – Presidente  

Fernando Holiday - PSDB 

Isac Felix – PR  

Ricardo Nunes – MDB 

Soninha – PPS 

 

VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR ATÍLIO FRANCISCO E DO 
VEREADOR OTA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  

SOBRE O PROJETO DE LEI N° 397/2017 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Reis, determina que os 
supermercados e estabelecimentos similares do Município de São Paulo divulguem de maneira 
explícita, em cartazes, as datas de validade dos produtos alimentícios e de higiene e limpeza 
que se encontram em promoção. 
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O referido cartaz deverá conter a seguinte informação, sem o prejuízo de outras que o 
estabelecimento comercial julgar pertinentes: 

"CONSUMIDOR, OBSERVE A VALIDADE DOS PRODUTOS EM PROMOÇÃO 

DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) E SUA(S) DATA(S) DE VALIDADE" 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela LEGALIDADE, com apresentação de “Substitutivo a fim de adequar o presente projeto de 
lei à técnica legislativa prevista na Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
bem como incluir previsão de sanção pecuniária em caso de descumprimento da norma como 
forma de conferir efetividade ao comando legal”.  

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, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 15/8/18 

Jair Tatto – PT – Presidente (contrário) 

Atílio Francisco – PRB - Relator 

Fernando Holiday - PSDB (contrário) 

Isac Felix – PR (contrário) 

Ota – PSB 

Ricardo Nunes – MDB (contrário) 

Soninha – PPS (contrário) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/08/2018, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

