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Decreto nº 14.482 de 17/06/2021 

 
Aprova o regulamento de inspeção sanitária e 
industrial para ovos. 

 
 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 
estabelecimento de ovos. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando o 
Decreto nº 4439 de 31 de maio de 2004. 

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

2021. 
 
 

 
Sérgio Luis Belich 

Prefeito do Município de Palmeira 
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ANEXO ÚNICO 
 

REGULAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL PARA OVOS 
Capítulo I 

DEFINIÇÃO 
 

Art. 1º Pela simples designação "OVOS" entendem-se os ovos de galinha. 
Parágrafo único. Os demais serão acompanhados de designação da espécie de que procedem. 
 

Art. 2º Só podem ser expostos ao consumo público ovos frescos ou conservados, 
quando previamente submetidos a exames e classificação previstos neste regulamento, e que 
sejam provenientes de granjas registradas na ADAPAR – Agencia de Defesa Agropecuária do 
Paraná, e que atendam as exigências da legislação específica.  

 
Art. 3º Consideram-se ovos frescos os que não forem conservados por qualquer 

processo. 
 
Art. 4º Ovos denominados "Ovos Caipira" ou "Ovos Tipo Caipira" são aqueles 

produzidos por galinhas poedeiras alimentadas com dietas exclusivamente de origem vegetal 
e criadas em sistema extensivo. 
 

Capítulo II 
REGISTRO 

 
Art. 5º Estão obrigados a registro junto ao SIM/POA, os estabelecimentos 

produtores e as empresas (cooperativas, associações e entrepostos), que se enquadrem em um 
dos seguintes casos: 
I. Estabelecimentos produtores que possuem os processos de classificação e embalagem 
próprios e façam a entrega do produto diretamente ao comércio e a indústria. 
II. Estabelecimentos produtores que fazem a entrega do produto diretamente ao comércio ou à 
indústria em embalagens ou não, mas não possuem o processo de classificação. 
III. Estabelecimentos que apenas prestam serviços de classificação aos produtores. 
IV. Estabelecimentos que recebem o produto das granjas e realizam a classificação, 
embalagem e comercialização. 
 

Capítulo III 
INSPEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
Art. 6º Os ovos para consumo devem ser inspecionados e classificados em 

estabelecimentos, denominados de entrepostos. 
 
Art. 7º Os ovos recebidos no Entreposto devem ter procedência comprovada. 
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Parágrafo único. o entreposto deverá obrigatoriamente manter uma relação atualizada dos 
fornecedores de ovos. 
 

Art. 8º Os ovos devem ser classificados por tipo de acordo com seu tamanho e/ou 
peso em 6 tipos: 
a) Tipo 1 ou Extra – peso mínimo de 60g por unidade ou 720 g por dúzia. Essa classificação 
permite que até 10% dos ovos separados sejam do Tipo 2. 
b) Tipo 2 ou Grande - peso mínimo de 55g por unidade ou 660 g por dúzia. Essa classificação 
permite que até 10% dos ovos separados sejam do Tipo 3. 
c) Tipo 3 ou médio -  peso mínimo de 50g por unidade ou 660 g por dúzia. Essa classificação 
permite que até 10% dos ovos separados sejam do Tipo 4. 
d) Tipo 4 ou Pequeno - peso mínimo de 45g por unidade ou 540 g por dúzia. 
e) Tipo Industrial – peso abaixo de 45g por unidade 
 
Parágrafo único. Os ovos Tipo Industrial são impróprios para o consumo e destinados 
apenas para o uso comercial na indústria 
 

Art. 9º Os ovos enquadrados em uma classificação não podem ser vendidos em 
mistura com os de outra. 
 

Art. 10 A inspeção de ovos incidirá sobre as seguintes características: 
I. A embalagem utilizada para os ovos deverá ser de primeiro uso; 
II. Apreciação geral do estado de limpeza e integridade da casca, da partida em conjunto; 
III. Exame de ovoscopia;  
IV. Quando julgar necessário a realização de exames microbiológicos 
 

Art. 11 São considerados impróprios para o consumo os ovos que apresentam: 
I. Alteração da gema e da clara (gema aderente a casca, gema arrebentada, com manchas 
escuras, presença de sangue alcançando a clara, presença de embrião com manchas orbitárias 
ou em adiantado estado de desenvolvimento); 
II. Mumificação (ovo seco); 
III. Podridão (vermelha, negra ou branca); 
IV. Presença de fungos (externa ou internamente); 
V. Cor, odor, ou sabor anormais; 
VI. Ovos sujos externamente por materiais fecais ou que tenham estado em contato com 
substâncias capazes de transmitir odores ou sabores estranhos, que possam infectá-los ou 
infestá-los; 
VII. Ovos galados; 
VIII. Rompimento da casca e da membrana testácea; 
IX. Quando contenham substâncias tóxicas; 
X. Por outras razões a juízo da inspeção municipal. 
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Art. 12 Os ovos serão reinspecionados tantas vezes quanto a inspeção Municipal 
julgar necessário. 

 
Art. 13 É permitido conservar ovos pelo frio industrial ou por processos 

aprovados pelo SIM/POA. 
 
Art. 14 As câmaras, depósitos ou quaisquer veículos, que recebam ovos para 

comercialização, devem estar completamente limpos, livres de quaisquer produtos que, por 
sua natureza, possam transmitir-lhes odor ou sabor estranhos. 

 
Art. 15 O ovo conservado pelo frio recebe em sua embalagem um carimbo com a 

palavra "FRIGURIFICADO". Quando for adotado outro processo de conservação, o 
SIM/POA, determinará o sistema de sua identificação. 

 
Art. 16 Aos aviários, granjas e outras propriedades onde se faça avicultura e nas 

quais estejam ocorrendo zoonoses que possam se veiculadas pelos ovos e sejam prejudiciais à 
saúde humana, não poderão destinar ao consumo sua produção; ficam interditadas até que 
provem com documentação fornecida por autoridades de defesa sanitária animal de que 
cessou e está livre da zoonose. 

 
Capítulo IV 

EMBALAGENS 
 

Art. 17 Os ovos devem ser acondicionados em embalagens aprovadas pelo 
SIM/POA, indicando nas testeiras os tipos contidos. 
§ 1º Os ovos devem ser acondicionados em embalagens de primeiro uso. 
§ 2º Os ovos devem ser acondicionados com o pólo mais arredondado para cima evitando-se 
colocar ovos grandes em células pequenas ou pouco profundas. 
§ 3º As embalagens dos ovos denominados "Ovos Caipiras" ou "Ovos Tipo Caipira" deverão 
conter nas testeiras a designação "Ovos Caipiras" ou "Ovos Tipo Caipira". 
 

Art. 18 Na embalagem de ovos é proibido acondicionar em um mesmo envase, 
caixa ou volume: 
I. Ovos oriundos de espécies diferentes; 
II. Ovos frescos e conservados; 
III. Ovos de classe ou tipo diferentes. 
 
Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de junho de 2021. 
 
 
 

Sérgio Luis Belich 
Prefeito do Município de Palmeira 


