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PARECER No 1788/2006 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO 
DE LEI No 148/2006. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos bares e restaurantes que comercializam alimentos a peso para consumo 
imediato, afixar peso (tara) dos pratos utilizados para a colocação e pesagem dos alimentos 
em local de fácil visualização. Será admitida a tolerância de 2 g (dois gramas) para a tara 
indicada de valor igual ou inferior a 200 g (duzentos gramas) e 5 g (cinco gramas) para 
valores acima de 200 g (duzentos gramas). O descumprimento do disposto implicará em 
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), dobrado em caso de reincidência. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Favorável, portanto o parecer. 
Contudo, no texto original, o parágrafo único do art. 6o prevê correção monetária sem 
especificar a periodicidade da correção. Destarte, sugerimos o seguinte substitutivo: 
Substitutivo no             ao Projeto de Lei no 148/2006 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos bares e restaurantes que comercializam alimentos a 
peso para consumo imediato, afixar o peso (tara) dos pratos utilizados para a colocação e 
pesagem dos alimentos em local de fácil visualização, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
Art. 1o - Os bares e restaurantes que comercializam alimentos a peso para consumo 
imediato, deverão afixar em local próximo à balança e de fácil visualização – grafado com 
caracteres com dimensão mínima de 5 cm (cinco centímetros) – o peso (tara) do prato 
utilizado para colocação e pesagem dos alimentos.  
Parágrafo único – As taras exibidas na informação visual deverão ser as mesmas indicadas 
na balança no ato da comercialização.  
Art. 2o - As balanças utilizadas deverão ser apropriadas com indicação de peso líquido dos 
alimentos, preço por unidade de peso e preço a pagar.  
Art. 3o - Será admitida tolerância de 2 g (dois gramas) para mais, quanto a tara indicada de 
valor igual ou inferior a 200 g (duzentos gramas) e a tolerância de 5 g (cinco gramas) para 
mais, quanto  as taras de valor superior a 200 g (duzentos gramas). 
Art. 4o - A balança utilizada deverá ter sua menor divisão igual ou inferior à tolerância 
estabelecida no art. 3o. 
Art. 5o - A verificação metrológica das taras indicadas será feita mediante a pesagem de um 
único prato, colhido aleatoriamente.  
Art. 6o - O descumprimento do disposto na presente lei implicará em multa no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais), dobrada na reincidência.  
Parágrafo único – O valor da multa de que trata o caput deste artigo será atualizado, 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado no exercício anterior, sendo 
que no caso de extinção desse índice, será adotado outro índice criado por legislação federal 
e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.  
Art. 7o - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação. 
Art. 8o - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias,  suplementadas se necessário. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 20/12/06 
Antonio Carlos Rodrigues – Presidente 
Russomanno - Relator 
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