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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 034.00233/2021-11
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 034.00233/2021-11

           COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

 
parecer, o PLL de autoria do Ver. José Freitas, que
Estabelece Regras para a Divulgação de Preços
Promocionais por Postos de Combus�veis.

Vem a esta Comissão, para parecer, o PLL de autoria do Ver. José Freitas, que Estabelece Regras para a
Divulgação de Preços Promocionais por Postos de Combustíveis.

 

Em sua exposição de motivos justifica que os programas de fidelização dos postos por meios de seus
aplicativos, com o oferecimento de descontos. A prática é salutar, porém, não é o que vem acontecendo pois
os postos confundem e induzem o consumidor em erro, através da poluição das ofertas e placas de preços, o
que viola o CDC. Os postos revendedores de combustíveis anunciam promoções com os valores exibidos em
tamanhos maiores do que o preço real do combustível. Em determinados estabelecimentos, se expõem
anúncios de forma que o único preço divulgado é o promocional, e a condição que gera o desconto é
geralmente exposta em letras pequenas, como, por exemplo, “no app”, para descontos condicionados a
programas de fidelidade ou para descontos em horários determinados.

Tal prática confunde o consumidor. Tanto que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao
Ministério da Justiça, notificou as principais distribuidoras de combustíveis do País em fevereiro deste ano,
para que apresentem esclarecimentos sobre a utilização de aplicativos de concessão de descontos e outros
benefícios aos consumidores, pois, cada dia mais, ocorre a violação do Código de Defesa do Consumidor.

Este Projeto de Lei visa a coibir essa prática, garantindo ao consumidor a transparência quanto ao preço real
dos combustíveis praticado nos postos.

A proposição foi submetida ao Parecer Prévio da Procuradoria Legislativa que não indicou qualquer
inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça sua tramitação.

Encaminhada à CCJ, não encontrou óbice para a tramitação do projeto.
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A CEDECONDH manifesta-se pela aprovação do projeto.

 

Nesse sentido, a medida se demonstra justa e meritória, pois busca sanear a questão dos preços dos
combustíveis devolvendo a simplicidade e objetividade nas ofertas e publicidade nos postos revendedores.

Este Relator manifesta-se pela aprovação do PLL.

                                    

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2021.

 

Vereador Airto Ferronato

                  Relator

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 13/12/2021, às 12:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0315913 e o código CRC B8425BA1.

Referência: Processo nº 034.00233/2021-11 SEI nº 0315913

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 095/21 - CEFOR con�do no doc 0315913 (SEI nº 034.00233/2021-11 – Proc.
nº 0557/21,  PLL nº 210), de autoria do vereador Airto Ferronato foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 21 de dezembro de 2021,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: Não votou

  Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  Não votou

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 22/12/2021, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0320410 e o código CRC 59994FAE.

Referência: Processo nº 034.00233/2021-11 SEI nº 0320410

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

