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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS  

Lei Ordinária N.º 9554,    DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

DOM nº 13.927, de 04/02/2020.

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inscrição de
datas de postura e de vencimento de sua validade
para consumo humano em cada unidade de ovo
em casca destinado à comercialização in natura,
no Município de Belém.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM,
 
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º É obrigatória a inscrição de datas de postura e de vencimento para consumo humano em cada unidade
de ovo de galinha (Gallus gallus domesticus) em casca in natura no Município de Belém, além de
identificação de sua origem.
 
Art. 2º As granjas produtoras de ovos locais deverão cumprir o estabelecido no caput deste artigo, nos
seguintes prazos, após a publicação desta Lei:
I - unidades com produção diária superior a 500 (quinhentas) dúzias de ovos: dois anos;
II - unidades com produção diária inferior a 500 (quinhentas) dúzias de ovos: até três anos.
 
Art. 3º As centrais de abastecimento atacadista e de comercialização varejista terão o prazo de até dois anos
para fazerem cumprir o estabelecido nesta Lei.
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 16 DE JANEIRO DE 2020.
 

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Belém

 

 

Atenção: Considerando-se a possibilidade de erros de digitação, arquivos desatualizados, ou a ação de terceiros, mesmo que
remotamente, é possível que existam documentos que não guardem total fidelidade aos textos oficiais. É imprória e
desaconselhável a sua utilização como suporte em ações públicas, portanto, deve-se restringir a utilização dessa página apenas à
consultas.
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