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CAMARA  MUNICIPAL DE  JACAREf r`'i``,\`Sfno
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
Determina a afixag5o de pre?o em local visivel,
dos  estabelecimentos   que  servem   comida
"self-service" no Municipio de Jacarei.

rifa`inl+tfa
no   m6;3alo

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUIC6ES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.     10     Fica     determinada     aos     estabelecimentos     que

comercializam   refei€6es   no  modelo  se/f-serv/ce  a  afixagao,  junto  a  entrada,   de  forma

legivel,  do  preeo  a  ser  pago  pelo  consumidor,  tanto  no  sistema  de  cobranea  por  peso

quanto por refeigao.

Pafagrafo     tinico.     Para     fins     desta     lei,     consideram-se

estabelecimentos   que   comercializam   refeig6es   do   modelo   self-servlce,   restaurantes,

bares,  lanchonetes,  mercados,  confeitarias e similares.

Art.  2° A Admmistraeao  adotara  as  seguintes  penalidades em

I  -Orientagao;

11  -Notificagao;

Ill  -   Multa  de  10  VRM's;

lv -Em  caso de  nova  reincidencia,  a  multa  sera  aplicada  em

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua  publica?ao.

caso de descumprimento:

valor dobrado.

Camara  M al de Jacarei, junho de 2022.

(S6nia Patas da Amizade)
Vereadora -PL
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Autoria  do

cAMARAMUNlclpALDEIACAR=a€€,+;?
PALACI0 DA LIBERDADE

eto: Vereadora  S6nia  Patas da Amizade.

Proieto  de  Lei  -  Determina  a  afixacao  de  oreco  em  local  vislvel.  na  entrada  dos  estabelecimentos~-aue
servem  comida  no  modelo se/f serv/'ce. -Fls`  02.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0  facil  acesso  aos  preeos  praticados  nos  estabelecimentos

comerciais em  geral e  urn direito  do  consumidor.

Nos  restaurantes,  costumeiramente,   os  clientes  tern  acesso

aos  pregos das comidas somente quando entrain no estabelecimento e veem  o cardapio

ou  se  deparam  com  algum  aviso  pr6ximo  aos  balc6es  em  que  sao  servidas  ou  junto  a

balanga.

Entendemos       ser       de       suma       importancia       que       os

estabelecimentos   que   oferecem   refeie6es   no   modelo   se/f-serv/ce   tenham   os   pregos

afixados  do  lado  de  fora,  junto  a  entrada,  para  que  as  pessoas  possam  decidir  se  terao

condi?6es de consumir naquele local,  evitando-se poss[veis constrangimentos.

Assim,    apresentamos    o    presente    projeto,    de    forma    a

estabelecer essa  obrigatoriedade e  esperamos  que  nossa  propositura  mereea  o  apoio  e

aprovaeao dos nobres pares,  pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara  Municipal de Jacarei,  28 de junho de 2022.

6NIA REGINA ONeALVEs
(S6nia Patas da Amizade)

Vereadora -PL
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