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PROJETO DE LEI 01-00510/2013 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB)  
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que especifica, que funcionam 
dentro das escolas da rede particular de ensino, a divulgarem informações que 
menciona, referentes à presença e à discriminação de quantidades em suas tabelas 
nutricionais dos alimentos, no âmbito do município de São Paulo.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art.1º - Fica obrigatório que bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos 
similares, bem como cantinas e quiosques que funcionam dentro das escolas da 
rede particular de ensino, divulguem as seguintes informações - referentes à 
presença e à discriminação de quantidades em suas tabelas nutricionais dos 
alimentos comercializados em seus estabelecimentos:  
I - calorias;  
II - a presença de glúten;  
III - a concentração de carboidratos, incluindo-se lactose;  
IV - a concentração de triglicérides, colesterol, fibras, sais minerais com sódio, 
cálcio, ferro, potássio, e vitaminas.  
Art. 2º - Os estabelecimentos do artigo 1º deverão adaptar seus cardápios para que 
os mesmos contenham as informações instituídas pela presente lei.  
Parágrafo único - Os estabelecimentos que não possuam cardápios deverão atender 
os dispositivos da presente lei por meio de fixação de impressos, cartazes ou 
placas, desde que fiquem visíveis e legíveis a todos os consumidores.  
Art. 3º - As escolas da rede pública municipal poderão implementar as tabelas 
nutricionais de que trata a presente lei, conforme o disposto nos incisos I a IV, do 
artigo 1º desta lei  
Art. 4º - O descumprimento desta lei sujeita o infrator à multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais).  
Parágrafo único - A cada reincidência o valor da multa será aplicado em dobro.  
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação.  
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Às Comissões competentes”  
 


