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Lei Nº 2229/1995

INSTITUI O REGISTRO MUNICIPAL DE ALIMENTOS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (revogada pela Lei 2486
de 01/10/1997)

(revogada pela Lei 2486 de 01/10/1997)
Art. 1º  - Fica instituído o Registro Municipal de Alimentos,

compreendendo ações e serviços de vigilância sanitária diretamente vinculadas à
Secretaria Municipal e Fundação Municipal de Saúde.

Art. 2º -  Estão sujeitos ao cumprimento desta  lei as pessoas físicas ou
jurídicas produtoras de alimentos ou condimentos domiciliadas no município que
comercializem seus produtos exclusivamente no território municipal.

Parágrafo Único - Executam-se das disposições deste artigo os
produtores de alimentos ou condimentos registrados nas repartições  federais ou
estaduais competentes.

Art. 3º - O Registro Municipal  de Alimentos abrange quaisquer produtos
alimentícios e condimentos, exceto:

I -  alimentos  e produtos  dietéticos;
II – produtos confeitarias e panificação comercializados no

estabelecimento produtor.

Art. 4º - Para obter o registro  o produtor deverá:

I -  cadastrar-se na Seção de Registro de Alimentos e produtos, mediante
apresentação da Licença sanitária;

II – Requerer o registro do produto, de acordo com as normas técnicas
elaboradas pela Vigilância Sanitária pertinente.

Parágrafo Único - A Vigilância Sanitária deverá, ainda, exigir:

a) o cadastramento de responsável técnico, de acordo com a legislação
sanitária; 

b) a análise do produto, de acordo com as exigências da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
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Art. 5º - Compete à Seção de Registro de Alimentos e Produtos:
I  - efetuar o registro e expedir os respectivos certificados, com prazo de

validade de 3 (três) anos;
II -  fiscalizar  a produção  e a comercialização dos produtos  a que se

refere esta lei;
III – promover a imediata publicação dos registros efetuados ou

cancelados, no órgão de  imprensa oficial do Município.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor
na data de sua publicação.

União da Vitória, 23 de outubro de 1995.  


