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Estabelece que os estabelecimentos que comercializam

produtos de hortifrúti devem apresentar a informação

dos preços na unidade de medida quilo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica estabelecido que os hipermercados, supermercados,
. frutarias, verdurões, armazéns, feiras e demais estabelecimentos congêneres deverão
destacar os preços dos produtos hortifrúti para o varejo na unidade de medida quilo.

Parágrafo único. Na hipótese em que a comercialização dos referidos
produtos for na medida gramas, os estabelecimentos deverão ter os preços anunciados de

~ forma concomitante com a unidade de medida quilo, em letra, número e tamanho iguais.

Art. 2° Não fazem parte desta regra os produtos tipo folhagem.

Art. 3° Qualquer alimento .de pesagem com a mesma manobra
comercial entra nesta regra.

Art. 4° Os produtos com vencimento próximos c1everão ser anunciados
com o termo "produtos em vencimento próximo".

Art. 5° O estabelecimento que infligir a exigência estabelecida deverá
ser notificado pelo órgão de fiscalização, em caso de reincidência será aplicada multa no
valor de 1.000,00(um mil).

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2020.
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JUSTIFICATIVA

o projeto de Lei que ora apresento tem como finalidade exigir que os

estabelecimentos que comercializam hortifrútis apresentem os preços na forma de quilo.

o código de defesa do consumidor (CDC) diz que é direito do

consumidor" a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço ..."

sujeitando o infrator ás penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei

8.078/90). Ocorre que essas informações nos estabelecimentos que comercializam frutas,

legumes e verduras, confundem o cliente quando é fornecido o preço do produto em gramas

(100 gramas), quando o valor deveria estar em quilo. Essa prática vem sendo cada vez mais

usada pelos revendedores de hortifrútis. Os produtos que estiverem na promoção porque o

vencimento esta próximo também devem ser informados ao consumidor pra que este esteja

ciente e o produto seja consumido dentro do prazo de validade.

Contamos com o apoio nossos nobres pares para a aprovação da

presente proposição.
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BRUNO PEI O
Deputado~dual
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Estabelece que os estabelecimentos que comercializam

produtos de hortifrúti devem apresentar a informação

dos preços na unidade de medida quilo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos
do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 10 Fica estabelecido que os hipermercados, supermercados,
frutarias, verdurões, armazéns, feiras e demais estabelecimentos congêneres deverão
destacar os preços dos produtos hortifrúti para o varejo na unidade de medida quilo.

Parágrafo único. Na hipótese em que a comercialização dos referidos
produtos for na medida gramas, os estabelecimentos deverão ter os preços anunciados de
forma concomitante com a unidade de medida quilo, em letra, número e tamanho iguais.

Art. 20 Não fazem parte desta regra os produtos tipo folhagem.

Art. 3° Qualquer alimento de pesagem com a mesma manobra
comercial entra nesta regra.

Art. 4° Os produtos com vencimento próximos deverão ser anunciados
com o termo "produtos em vencimento próximo".

Art. 5° O estabelecimento que infligir a exigência estabelecida deverá
ser notificado pelo órgão de fiscalização, em caso de reincidência será aplicada multa no
valor de 1.000,00(um mil).

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em de "
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JUSTIFICATIVA

o projeto de Lei que ora apresento tem como finalidade exigir que os

estabelecimentds que comercializam hortifrútis apresentem os preços na forma de quilo.

o código de defesa do consumidor (CDC) diz que é direito do

consumidor li a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com'

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço ..."

sujeitando o infrator ás penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei

8.078/90). Ocorre que essas informações nos estabelecimentos que comercializam frutas,

legumes e verduras, confundem o cliente quando é fornecido o preço do produto em gramas

(100 gramas), quando o valor deveria estar em quilo. Essa prática vem sendo cada vez mais

usada pelos revendedores de hortifrútis. Os produtos que estiverem na promoção porque o

.vencimento esta próximo também devem ser informados ao consumidor pra que este esteja

ciente e o produto seja consumido dentro do prazo de validade.

Contamos com o apoio nossos nobres pares para a aprovação da

presente proposição.
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