
DECRETO Nº 14.483, DE 17/06/2021

Torna obrigatório a
implantação dos programas de
autocontrole - PAC nos
estabelecimentos de origem animal
registrados no SIM/POA.

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:

 Tornar obrigatória a implantação dos Programas de Autocontrole - PAC nos
estabelecimentos de produtos de origem animal registrados no SIM/POA.

 Entende-se por Programas de Autocontrole a elaboração, a aplicação, o registro, a
verificação de métodos de controle de processos por meio das Boas Práticas de Fabricação -
BPF, e Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) visando a qualidade, sanidade,
identidade e inocuidade do produto final.

 A elaboração e a implantação dos PAC são de responsabilidade dos proprietários ou
responsáveis legais do estabelecimento e do Responsável Técnico.

 Os procedimentos de controle descritos nos PAC do estabelecimento devem ser
aprovados, datados e assinados pelo responsável legal e Responsável técnico pelo
estabelecimento.

§ 1º Qualquer atualização de procedimentos deve ser especificada no item revisão do PAC, e
datada.

§ 2º Os PAC e registros da empresa deverão ser arquivados no estabelecimento e
disponibilizados para a fiscalização, sempre que solicitados.

 Os PAC a serem desenvolvidos e aplicados nos estabelecimentos registrados são os
seguintes:
I - Higiene das instalações, móveis, equipamentos e utensílios;
II - Manutenção preventiva dos equipamentos;
III - Controle de potabilidade da água de abastecimento;
IV - Controle integrado de pragas e vetores;
V - Manejo de resíduos;
VI - Higiene, saúde e capacitação dos manipuladores;
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VII - Seleção da matéria prima, ingredientes e embalagens;
VIII - Boas práticas de fabricação/manipulação;
IX - Controle de temperaturas.
X - Análises laboratoriais.

 Os PAC a serem desenvolvidos e aplicados nos estabelecimentos registrados são os
seguintes:

I - Limpeza, desinfecção e higiene;

II - Hábitos higiênicos e saúde dos manipuladores;

III - Manutenção das instalações e equipamentos;

IV - Controle de Potabilidade da água;

V - Seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens;

VI - Controle de pragas e vetores;

VII - Controle de temperatura; e

VIII - Análises laboratoriais. (Redação dada pelo Decreto nº 14.561/2021)

 Para cada um dos PAC devem estar descritos e abordar:

§ 1º Todos os procedimentos operacionais padronizados adotados pelo estabelecimento;

§ 2º Frequência e registros de monitoramento das operações, e os responsáveis por sua
execução;

§ 3º Ações preventivas e corretivas adotadas frente às não conformidades.

 A implantação e a comprovação efetiva dos PAC deverão ser concluídas em 3 (Três)
meses contados a partir da publicação deste decreto.

 O não cumprimento das normas estabelecida por esta portaria implicará na aplicação
de sanções previstas na legislação, sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis.

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

Sérgio Luis Belich
Prefeito do Município de Palmeira
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