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PROC. Nº 0198/18
PLL Nº 011/18

LEI Nº 12.740, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020.

Ins tui o Selo Municipal Sem Glúten no
Município de Porto Alegre.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE,
Faço saber, no uso das atribuições que me obrigam os §§ 5º e 7° do art. 77 da Lei Orgânica
do Município de Porto Alegre, que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a Lei nº 12.740, de 19 de
outubro de 2020, como segue:
Art. 1º Fica ins tuído, no Município de Porto Alegre, o Selo Municipal Sem Glúten, a ser
conferido aos produtores e aos estabelecimentos que fabriquem ou comercializem produtos que não
contenham glúten em sua composição.
§ 1º A emissão do Selo Municipal Sem Glúten deverá ser requerida pelo estabelecimento
interessado e constará em cer ﬁcado emi do pelo Execu vo Municipal com validade de 1 (um) ano,
podendo o Selo ser reproduzido nas embalagens e produtos da empresa cer ﬁcada.
§ 2º O Selo Municipal Sem Glúten deverá ser padronizado pelo Execu vo Municipal, com
destaque para os dizeres “sem glúten” e a data de validade do cer ﬁcado referido no § 1º do caput deste
ar go.
§ 3º A emissão do Selo Municipal Sem Glúten e seu respec vo cer ﬁcado ﬁcará
condicionada à inspeção e à análise do produto fabricado ou comercializado pelo produtor ou pelo
estabelecimento, mediante a apresentação de laudo que ateste a ausência de glúten em sua composição.
§ 4º Eventuais custos que possam decorrer do modelo de emissão do Selo Municipal Sem
Glúten e seu respec vo cer ﬁcado serão de responsabilidade do estabelecimento interessado.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 19 DE OUTUBRO DE 2020.

Ver. Reginaldo Pujol,
Presidente.
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Registre-se e publique-se:
Ver. João Carlos Nedel,
1º Secretário.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos Cavalheiro Nedel, Vereador, em 10/11/2020,
às 10:25, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.
Documento assinado eletronicamente por Reginaldo da Luz Pujol, Presidente, em 10/11/2020, às
10:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0178644 e o código CRC 9E99641F.
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