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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS  

Decreto Municipal N.º 84927,    DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

DOM nº 12.980, de 05/02/2016.

 

Altera redação do art.42 do Decreto Municipal n.º
39.326 de 2001, que regulamenta o uso do
complexo “Ver-o-Peso”. Altera redação do art.25
do Decreto Municipal n.º 26.579 de 1994, que
regulamenta o funcionamento de feiras livres no
Município de Belém. Altera redação do art.28 do
Decreto Municipal n.º 26.580 de 1994, que
regulamenta o funcionamento de mercados e
hortomercados do Município de Belém e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e

 

Considerando as competências do Município contidas na Lei Orgânica do Município de Belém, de acordo
com as normas e princípios do Código de Posturas e Plano Diretor do Município;

 

Considerando a necessidade de atualizar e aperfeiçoar as atividades realizadas pela Secretaria Municipal de
Economia – SECON nas feiras, mercados, hortomercados e portos da capital, para melhor atender e garantir
os direitos dos permissionários, e a qualidade de vida dos consumidores de produtos oferecidos no
complexo;

 

Considerando o fato de que é obrigação do Poder Público indicar as responsabilidades dos permissionários,
bem como regulamentar as infrações administrativas porventura detectadas pelos órgãos municipais de
fiscalização;

 

D E C R E T A :

 

Art. 1º Fica alterado o Art.42 do Decreto Municipal nº 3.9326/01, que “Regulamenta o uso do complexo
“Ver-o-Peso” e dá outras providencias”, passando a ter seguinte redação:

“Art. 42. Anualmente, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Economia –
SECON, o permissionário deverá providenciar a atualização de sua matrícula,
declarando, mediante petição dirigida ao Diretor do DFMP, que todas as suas
obrigações perante aos órgãos de inspeção sanitária estão sendo devidamente
cumpridas, notadamente no que diz respeito à atualização da carteira de saúde.
§ 1º. A revalidação da matrícula poderá ser indeferida quando o permissionário
apresentar antecedentes que não o recomendem para o exercício da atividade ora
regulamentada.
§ 2º. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância
Sanitária (SESMA/DEVISA), em suas inspeções no complexo do “Ver-o-Peso”,
verificando o descumprimento das exigências constantes no caput do presente artigo,
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autuará, de imediato, o permissionário infrator, comunicando o ocorrido via ofício, à
SECON, para que esta instaure o devido processo administrativo de cancelamento do
Termo de Permissão de Uso.”

 

Art. 2º. Fica alterado o Art.25 do Decreto Municipal nº 26.579/94, que “Dispõe sobre o funcionamento de
feiras livres no Município de Belém, e dá outras providências”, passando a ter seguinte redação:

“Art. 25. Anualmente, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Economia –
SECON, o permissionário deverá providenciar a atualização de sua matrícula,
declarando, mediante petição dirigida ao Diretor do DFMP, que todas as suas
obrigações perante aos órgãos de inspeção sanitária estão sendo devidamente
cumpridas, notadamente no que diz respeito à atualização da carteira de saúde.
§ 1º. A revalidação da matrícula poderá ser indeferida quando o permissionário
apresentar antecedentes que não o recomendem para o exercício da atividade ora
regulamentada.
§ 2º. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância
Sanitária (SESMA/DEVISA), em suas inspeções nas feiras livres de Belém,
verificando o descumprimento das exigências constantes no caput do presente artigo,
autuará, de imediato, o permissionário infrator, comunicando o ocorrido, via ofício, à
SECON, para que esta instaure o devido processo administrativo de cancelamento do
Termo de Permissão de Uso. “

 

Art. 3º. Fica alterado o Art.28 do Decreto Municipal nº 26.580/94, que “Dispõe sobre o funcionamento dos
mercados e hortomercados do Município de Belém, e dá outras providências”, passando a ter seguinte
redação:

“Art. 28. Anualmente, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Economia –
SECON, o permissionário deverá providenciar a atualização de sua matrícula,
declarando, mediante petição dirigida ao Diretor do DFMP, que todas as suas
obrigações perante aos órgãos de inspeção sanitária estão sendo devidamente
cumpridas, notadamente no que diz respeito à atualização da carteira de saúde.
§ 1º. A revalidação da matrícula poderá ser indeferida quando o permissionário
apresentar antecedentes que não o recomendem para o exercício da atividade ora
regulamentada.
§ 2º. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância
Sanitária (SESMA/DEVISA), em suas inspeções nos mercados e hortomercados do
Município de Belém, verificando o descumprimento das exigências constantes no
caput do presente artigo, autuará, de imediato, o permissionário infrator,
comunicando o ocorrido, via ofício, à SECON, para que esta instaure o devido
processo administrativo de cancelamento do Termo de Permissão de Uso.”

 

Art. 4 º. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

 

Art. 5 º. Revogam-se as disposições em contrário.

 

Palácio Antônio Lemos, 03 de fevereiro de 2016.

 

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
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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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