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Decreto nº 14.481 de 17/06/2021 
 

Aprova o regulamento de inspeção sanitária e 
industrial para carnes e derivados. 

 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA, ESTADO DO PARANÁ, 
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e a Constituição 
Federal, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 5.313, de 05 de maio de 2021;  
  

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento de Inspeção Sanitária e Industrial para 
Unidades de beneficiamento de carne e produtos cárneos. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando o 
Decreto nº 4106 de 07 de fevereiro de 2003. 

 
Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de junho de 

2021. 
 
 
 

Sérgio Luís Belich 
Prefeito do Município de Palmeira 
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ANEXO ÚNICO 

 
REGULAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL PARA UNIDADES 

DE BENEFICIAMENTO DE CARNE E PRODUTOS CÁRNEOS  
 

Capítulo I 
DEFINIÇÃO 

 
Art. 1º Entende-se por unidades de beneficiamento de carnes e produtos cárneos 

os estabelecimentos destinados à transformação da carne e derivados para elaboração de 
produtos de origem animal destinados ao consumo humano, adicionados ou não com 
substâncias aprovadas para tal fim pelo órgão competente. 

 
Art. 2º Para os fins deste Decreto, produtos cárneos são aqueles obtidos de carnes, 

de miúdos e de partes comestíveis das diferentes espécies animais, com as propriedades 
originais das matérias-primas modificadas por meio de tratamento físico, químico ou 
biológico, ou ainda pela combinação destes métodos em processos que podem envolver a 
adição de ingredientes, aditivos ou coadjuvantes de tecnologia.   
 

Capítulo II 
REGISTRO E INSPEÇÃO 

 
Art.3º Todas as unidades de beneficiamento de carnes e produtos cárneos 

somente poderão funcionar se estiverem devidamente registradas no Serviço de Inspeção 
Municipal/Produtos de Origem Animal (SIM/POA), bem como os rótulos e embalagens 
utilizados nos produtos. 

 
Art. 4º Todos os estabelecimentos a que se referem este regulamento, deverão 

receber inspeção sanitária de forma periódica e em caráter emergencial (sempre que se fizer 
necessário).  

 
Art. 5º Somente serão registrados produtos de origem animal oriundos de 

estabelecimentos que estejam previamente registrados no órgão competente para fiscalização 
de sua atividade. 

 
Capítulo III 

MATÉRIA-PRIMA 
 

Art. 6º As matérias primas a serem utilizadas pelas unidades de beneficiamento 
de carnes e produtos cárneos deverão ser oriundas de estabelecimentos com inspeção sanitária 
oficial.   
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Art. 7º Só podem ser adicionados aos produtos cárneos, os aditivos coadjuvantes 
ou outras substâncias permitidas na legislação vigente. 

 
Parágrafo único. Os aditivos e coadjuvantes utilizados na tecnologia de produção 

deverão possuir registro no órgão competente e formulado até as proporções máximas 
permitidas pela legislação vigente. 
 

Capítulo IV 
MANIPULAÇÃO 

 
Art. 8º Quando se tratar de matéria-prima congelada o processo de 

descongelamento deve ser feito sob refrigeração.  
 
Art. 9º A temperatura dos cortes a serem desossados não pode exceder a 7 (sete) 

graus centígrados, devendo estes permanecer na sala de desossa o tempo suficiente para a sua 
manipulação. 

 
Parágrafo único. Poderá ser permitido a desossa a quente, a juízo do SIM/POA, 

quando o estabelecimento apresentar condições para tal. 
 
Art. 10. Não é permitido o acúmulo de ossos na sala de desossa. Após a execução 

da tarefa os mesmos deverão ser depositados em recipientes ou dependências apropriadas a 
este fim e retirados periodicamente. 
 

CAPÍTULO V 
TRANSPORTE DE PRODUTOS 

 
Art. 11. O transporte de produtos deve ser feito em veículos apropriados quanto 

ao tipo de produto a ser transportado, como a sua perfeita conservação. 
 
§ 1º Com os produtos de que trata este artigo, destinados ao consumo humano, não                                             
podem ser transportados produtos ou mercadorias de outra natureza. 
 
§ 2º Para o transporte, tais produtos devem estar acondicionados higienicamente em recipiente 
adequado, independentemente de sua embalagem (individual ou coletiva). 
 
§ 3º Produtos que necessitam de refrigeração devem obrigatoriamente serem transportados em 
veículos refrigerados, ou isotérmicos. A critério do SIM/POA poderão ser usadas caixas 
isotérmicas com fonte de frio, contendo termômetro para controle e registro da temperatura. 

 
CAPÍTULO VI 

CONTROLE DE QUALIDADE 
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Art. 12. É recomendável que cada estabelecimento, mantenha o controle de 
qualidade de suas operações e produtos, mediante a implantação dos PAC, assegurando a 
inocuidade dos alimentos por ela produzidos, além dos exames de rotina efetuados pelos 
órgãos de fiscalização, por esta razão há a necessidade de um responsável técnico. 
 

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de junho de 
2021. 

 
 

 
Sérgio Luis Belich 

Prefeito do Município de Palmeira 


