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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACA
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e sobre a proibiqdo do com6rcio jacareiense cobrar
al6m  do  exatamente  consumido  em  bares,  res[aurantes,
casas de shows e afins e dd outras providencias.

0  PREFEITO  D0  MUNICIPIO  DE  JACAREI,
USANDO  DAS  ATRIBUICOES  QUH  LHE  SA0
CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE  A
CAMARA    MUNICIPAL    APROVOU    E    ELE
SANCIONA H PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.    1°   Fica   proibido   ao   particular   instituir   qualquer

cobran?a al6m do valor efetivamente consumido em bares, restaurantes, casas de shows e afins,

tais como taxa de servigo, taxa de conveniencia ou similares.

Parigrafo iinico: Para quando houver manifestapao artlstica

ao vivo. podera o estabelecimento acrescer ao total do consumido o valor destinado a remunerar

o artista, desde que o cliente seja previamente cientificado do valor da cobranga.

Art. 2° 0 descumprimento desta lei implicara em multa de

50 (cinquenta) VRM's ao estabelecimento.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicap5o.

Camara Municipal de Jacarei, 22 de janeiro de 2020.
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JUSTIFICATIVA

Visa o presente projeto de lei em coibir a chamada "taxa de

10% " ou ainda "taxa de servieo", que 6 urn acr6scimo no total do valor efetivamente consumido

e normalmente cobrado em bares, restaurantes, casas de shows, entre outros locais.

Este legislador entende que tal taxa 6 urn desservigo, ja que

nao raras vezes o cliente, mesmo sendo atendido de modo insatisfat6rio, acaba sendo "coagido"

a pagan pelo sobrepreco.

Ja presenciei  intimeras  situap6es  em  que o  cliente acabou

sendo  exposto  ao  constrangimento  quando  mencionou  que  nao  pagaria pelo  acrescimo  dos
" 10%", isso quando nao acaba ouvindo do estabelecimento que ele seria OBRIGADO a pagar!

Naturalmente  quando  o  servi€o  for  bern  prestado,  nada

impedira  do  pr6prio  cliente,  espontaneamente,  acrescer  10%  a conta  ou  mesmo  ofertar  ao

profissional   que   lhe   atendeu   urn  valor   a   titulo   de   agradecimento   pela   excelencia   no

desenvolvimento do seu trabalho.

Por essa razao,  diante  da relevancia do projeto,  pego  aos

Nobres Pares para que aprovem o projeto.

Cinara Municipal de Jacarei, 22 de janeiro de 2020.
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