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PROJETO DE LEI 01-00247/2013 do Vereador George Hato (PMDB)  
“Regulamenta a entrada de consumidores portando alimentos e bebidas não 
alcoólicas nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Ficam proibidos de impedir a entrada de consumidores com alimentos e 
bebidas os seguintes estabelecimentos comerciais:  
I - Parques Temáticos;  
II - Casas de Espetáculos;  
III- Clubes;  
IV - Cinemas;  
V - Teatros;  
VI - Estádios; e  
VII - Ginásios esportivos e poliesportivos.  
Parágrafo único - As bebidas a que se refere a presente Lei são aquelas que não 
possuem teor alcoólico.  
Art. 2º Fica facultado, ao estabelecimento comercial, a proibição da entrada de 
bebidas alcoólicas.  
Parágrafo único - O estabelecimento poderá também, a seu critério, proibir a 
entrada de embalagens de vidro que possam causar algum risco aos demais 
consumidores.  
Art. 3º Em caso de descumprimento da presente Lei, serão impostas as seguintes 
penalidades:  
I - Multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por consumidor impedido de ingressar no 
estabelecimento com alimento ou bebida não alcoólica;  
II - Em caso de reincidência aplica-se multa em dobro.  
III - Em 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.  
Parágrafo único - O valor da penalidade de multa a que se refere a Alínea 1 do 
presente Artigo será atualizado, em 1º de janeiro de cadê exercício, pela variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado no exercício anterior.  
Art. 4º As despesas com a execução desta Lei, ocorrerão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.  
Sala das Sessões, em 17 de abril de 2013 Às Comissões competentes.”  
 


