
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER N° 1043/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 61/2014. 
O presente projeto de lei, de autoria dos nobres vereadores José Police Neto e Goulart, 

dispõe sobre obrigatoriedade de comercialização de alimentos com sistema de lacre ou selo 
que garanta a sua inviolabilidade, no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, de maneira semelhante, exarou parecer favorável. 

Conforme justificativa dos autores, a iniciativa visa assegurar ao consumidor acesso a 
alimentos não violados, encontrando-os de acordo com todos os princípios estabelecidos pelo 
Código de Defesa do Consumidor, e reiterados pelas demais normas protetivas vigentes. 

A obrigatoriedade de que trata o projeto de lei, qual seja que os estabelecimentos 
comerciais da cidade de São Paulo, utilizem-se de lacre ou selo que garanta a inviolabilidade 
dos alimentos apresentados para a venda em suas gôndolas, tem o fito de proteger a saúde do 
consumidor. É importante destacar que no programa �Manuse io Mínimo� desenvolvido pela 
CEAGESP no Estado de São Paulo, uma das razões para garantir o frescor e a qualidade dos 
alimentos está exatamente no fato desses alimentos serem manuseados o mínimo possível 
pela cadeia produtiva e o consumidor final. A propositura dialoga com o programa desenvolvido 
pela empresa estatal citada acima ao mesmo tempo que contribui com a proteção ao 
consumidor e a preservação da qualidade dos alimentos oferecidos na cidade de São Paulo. 

Em face do exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável o parecer. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 17/06/2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/06/2015, p. 103-104 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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