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Ementa: Torna obrigatória a disponibilização,
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em geral, da exposição dos preços por quilo, e
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comercializados em fração e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Artigo lo Fica estabelecido que os fabricahtes, empresas estabelecimentos comerciais
congêneres em geral, no âmbito do Estado do Amazonas, deverão disponibilizar no produto,
etiqueta informando o preço por quilo e ou litro nas embalagens dos produtos comercializados
em fração.

Parágrafo único. O estabelecimento comercial onde for encontrada embalagens em desacordo
com a presente lei, será considerado coautor da infração juntamente com o fabricante do
produto.

Artigo 2' O descumprimento desta lei, acarretarâ nas sanções administrativas de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor vigente, sendo as multas revertidas ao Fundo Estadual de
Defesa do Consumidor- FUNDECON, instituído pela lei 2.288 de 30 de junho de 1994.

Artigo 30 Para os fins de que trata o caput do artigo 1.o, o Poder Executivo poderá promover
campanhas educativas, a sereln divulgadas nos meios de comunicação para prestação de

informações ao público a respeito das novas embalagens, tendo em vista seu planejamento e

execução,

Art. 5 o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
GABINETE DO DEPUTADO ABDALA FRAXE - PODEMOS

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa tornar obrigatória a disponibilização de etiqueta com o preço do
quilo ou litro do produto vendido em fração, pois isso se tornou umaprâtica desonesta de alguns
comerciantes de produtos vendidos em fração, onde a possibilidade de cobrar até mil por cento
em cima do preço do quilo real, é absurda e de flícil maneira de tungar o consumidor.

Ao comprarmos um produto com l0 (dez) gramas, como exemplo, de pimenta do reino, em uma
embalagem fracionada, que não registra o valor por quilo dessa especiaria, ao preço de R$ 1,00
( um real ), sem percebermos, estamos pagando uma fração de um produto que se for pesado, o
custo do quilo seria em torno de R$ 1.000,00 ( Hum mil reais ).

Concluímos que a presente propositura dá a possibilidade de estarmos além de protegendo
nosso irmãos consumidores Amazonenses, estamos encerrando uma prática de usurpação e

desonestidade do comércio praticado em vendas de produtos por fração,

Por tudo o quanto aqui foi exposto, concito aos meus pares deste Parlamento para que em
plenário aprovemos a presente propositura..
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