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PARECER CONJUNTO Nº 87/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÓMICA, TURISMO, LAZER E 

GASTRONOMIA; DE SAUDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E 
MULHER, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

295/2018. 
O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador André Santos, impõe a todos 

os restaurantes, lanchonetes, hotéis e assemelhados no Município de São Paulo a obrigação 
de oferecer uma opção de sobremesa sem adição de açúcar, e dá outras providências. 

A opção oferecida deve ser adequada e benéfica no aspecto nutricional para as 
pessoas com restrição de consumo de açúcar, sejam diabéticas ou pessoas que queiram 
restringir O consumo de açúcar por outros motivos. O alimento deverá ser composto de 
preparação culinária, não se admitindo a mera opção de frutas naturais. 

Ademais, o projeto determina que os alimentos oferecidos como sobremesa deverão 
ser acompanhados de um cardápio informativo, do qual constarão os ingredientes da 
preparação, o valor calórico e o tipo de adoçante utilizado, além de outras informações 
necessárias ao esclarecimento da decisão das pessoas que optarem por essa alternativa. 

De acordo com a justificativa do autor, a proposta objetiva a proteção dos 
consumidores dos restaurantes, lanchonetes, hotéis e assemelhados, sendo, portanto, medida 
de prevenção de doenças ligadas aos hábitos alimentares. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, na forma do Substitutivo apresentado com o fim de adequar o texto a técnica de 
elaboração legislativa da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, bem como de se 
evitar a interferência na competência federal para a regulamentação do exercício da profissão 
de nutricionista e profissões afins. 

A Comissão de Transito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve 
prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer, nos temos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

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 ao parecer, conforme substitutivo da comissão de constituição Justiça e Legislação 
Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer, na 
forma do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 27/02/2019. 
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