
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº______ 
 

Dá nova redação aos incisos I e 
IV do art. 3º da Lei nº 5.772/2016.  

 
Art. 1º Os incisos I e IV do artigo 3º da Lei 5.772 de 12 de agosto de 2016 passam 
a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º (...) 
 
I - o fatiamento ou fracionamento do produto será realizado em local 
apropriado, em conformidade com os regulamentos técnicos higiênico-
sanitários vigentes e as boas práticas de manipulação de alimentos, em 
área específica e previamente higienizada, sendo facultada ao 
empreendedor a realização do fatiamento ou fracionamento do produto 
em local distinto dos demais; 
 
(...) 
 
IV - o local de operações do produto será protegido de forma a impedir 
o acesso de pragas e vetores urbanos; 
 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Vila Velha/ES, 15 de junho de 2018. 
 
 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder PR 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
A presente proposição tem por objetivo facilitar a atividade das padarias existentes 
no Município de Vila Velha. A medida se mostra necessária em razão do grande 
número de padarias que fecharam as portas na cidade em razão das dificuldades 
burocráticas e tributárias para seu funcionamento existentes no Município. 
 
Neste sentido, verifica-se que há desarrazoada exigência em face de todos os 
estabelecimentos que realizam fatiamento e fracionamento de produtos 
alimentícios na cidade de forma indistinta, isto é, exige-se que o estabelecimento 
possua local próprio e específico para que se realize tais atividades, distinto do 
preparo de outros tipos de alimentos. 
 
Quanto aos grandes supermercados, a medida se mostra, em um primeiro olhar, 
razoável, o que não ocorre, todavia, com as padarias e pequenas mercearias, haja 
vista que a atividade é reduzida em relação aos supermercados, sendo mínimo o 
risco de qualquer dano à higiene do produto. 

 
Além disso, constatou-se que mais de 50 (cinquenta) padarias encerraram suas 
atividades na Cidade em razão deste quadro acima narrado, gerando prejuízos 
aos empreendedores que, por sua vez, buscam em outras cidades a oportunidade 
de darem continuidade ao empreendimento. 
 
Posto isso, Vila Velha não pode ficar alheia a tal situação posto que, além de 
prejudicar os empreendedores e a geração de empregos, prejudica ainda a 
arrecadação de tributos, que, por sua vez, aumentam os recursos na Cidade par 
implantação dos direitos sociais do cidadão. 
 
Desta forma, solicitamos o apoio de nossos nobres pares para aprovação deste 
relevante projeto. 
 
 

Vila Velha/ES, 15 de junho de 2018. 
 
 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder PR 


