
DECRETO Nº 14.484, DE 17/06/2021

Aprova o regulamento do
serviço de inspeção Municipal de
produtos de origem animal -
SIMPOA.

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:

 Fica aprovado o Regulamento do Serviço de Inspeção Municipal Produtos de Origem
Animal - SIMPOA, parte integrante deste Decreto.

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os Decreto nº 2978
de 10 de julho de 1998 e 4429 de 06 de maio de 2004.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 07de junho de 2021.

Sérgio Luis Belich
Prefeito do Município de Palmeira

ANEXO I

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO REGISTRO

 O presente regulamento estatui as normas que regulam, em todo o Município de
Palmeira, o Serviço de Inspeção Municipal/produtos de origem animal - SIM/POA.

 O presente regulamento estatui, também as normas que regulam, em todo o Município
de Palmeira, o registro dos estabelecimentos que produzem matéria prima, manipulam,
industrializam, distribuem e comercializam produtos de origem animal, bem como seus rótulos
e embalagens.

 Ficam sujeitos a registro no Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem
Animal - SIMPOA, todos os estabelecimentos que abatam animais, produzam matéria prima,
manipulem, beneficiem, preparem, embalem, transformem, envasem, acondicionem,

Art. 1º

Art. 2º

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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depositem ou industrializem a carne, o pescado, o leite, o mel, o ovo e a cera de abelhas e
seus subprodutos derivados, conforme classificação constante deste regulamento e que não
possuem registro no Serviço de Inspeção do Paraná - SIP ou no Serviço de Inspeção Federal
- SIF.

 O registro dos estabelecimentos a que se refere o artigo anterior é privativo do Serviço
de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal da Secretaria de Agricultura e Pecuária, e
será efetuado somente após cumpridas todas as exigências constantes deste regulamento.

 O registro dos estabelecimentos de produtos de origem animal isenta-os de qualquer
outro registro municipal.

 Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal, para efeito do
presente regulamento, qualquer instalação ou local nos quais são abatidos ou industrializados
animais produtores de carnes, bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados,
transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados,
embalados e rotulados com finalidade comercial ou industrial, a carne e seus derivados, o leite
e seus derivados, o mel e a cera de abelhas e seus derivados, o ovo, bem como os produtos
utilizados para sua industrialização.

 O presente regulamento e atos complementares que venham a ser baixados serão
executados em todo o Município de Palmeira.

 A simples designação "produto", "subproduto", "mercadoria" ou "gênero", significa,
para efeito do presente regulamento, que se trata de "produto de origem animal ou suas
matérias primas".

 Nenhum estabelecimento pode realizar comércio municipal com produtos de origem
animal, sem estar registrado no SIM/POA(Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de
Origem Animal).

 Além do registro, todo estabelecimento deverá atender às exigências técnico-
sanitárias fixadas pelo SIMPOA(Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem
Animal).

 O registro será requerido ao SIMPOA,(Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de
Origem Animal) instruído o processo com os seguintes documentos:

I - Comprovante de propriedade:

a) Quando o requerente for o proprietário:

1. Pessoa jurídica: contrato social, cópia do cartão do CNPJ;
2. Pessoa física: cópia do registro do imóvel e cópia do C.P.F;
3. Produtor rural: cópia do Cadastro de Produtor Rural.

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10.

Art. 11.
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b) Quando o requerente for arrendatário:

1. Pessoa jurídica: apresentar os documentos do artigo 11, I, alínea "a" item 1 deste decreto,
mais o Contrato de Arrendamento;
2. Pessoa física: contrato de arrendamento, cópia do registro do imóvel e cópia do C.P.F;
3. Produtor rural: cópia do cadastro de produtor rural.

II - Projeto arquitetônico: quando tratar-se de pessoa jurídica, exceto micro empreendedor
individual.

a) O projeto arquitetônico deverá conter as plantas do estabelecimento e seus anexos: planta
baixa com lay-out, planta de corte transversal e longitudinal, planta de situação, memorial
descritivo da obra.
b) O projeto arquitetônico deverá atender Resolução da ANVISA e passar por análise e
aprovação da Vigilância Sanitária Municipal.

III - Croqui das instalações: quando tratar-se de microempreendedor individual ou produtor
rural.

a) O croqui deverá apresentar escala 1:100, com Layout.
b) O croqui deverá atender Resolução da ANVISA e passar por análise e aprovação da
Vigilância Sanitária Municipal.

IV - Memorial econômico sanitário conforme modelo estabelecido pelo SIMPOA.

V - Laudo de análise Físico-química e Bacteriológico da água de abastecimento: quando
tratar-se de fonte alternativa.

VI - Licença Sanitária

VII - Cópia da homologação com Responsável Técnico pelo estabelecimento.

 O projeto de que trata o artigo anterior devem ser apresentados devidamente datados
e assinados por profissional habilitado, com as indicações exigidas pela legislação vigente.

 Serão rejeitados os produtos grosseiramente desenhados, com rasuras e indicações
imprecisas, quando forem apresentadas para efeito de registro ou relacionamento.

 A apresentação de simples "croquis" ou desenho servirá apenas para orientação do
interessado, em estudos preliminares.

 Qualquer ampliação, reforma ou construção, só pode ser feita após aprovação dos
projetos.

 Não será registrado o estabelecimento destinado a produção de alimentos quando
situado nas proximidades de outro que, por sua natureza, possa prejudicá-lo.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.
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Parágrafo único. Não serão registrados estabelecimentos de abate localizados na Zona
Urbana.

 Autorizado o registro, uma cópia do processo e respectivas plantas permanecerá no
SIMPOA.

Parágrafo único. As obras de construção ou reforma aprovadas pelo SIMPOA deverão ser
iniciadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da aprovação, perdendo a
validade após este prazo.

 Satisfeitas as exigências fixadas no presente regulamento, o SIMPOA expedirá o
"Certificado de Registro", contendo o número de registro, nome da empresa, classificação do
estabelecimento e outras informações necessárias.

 O certificado será renovado anualmente, quando o SIMPOA fará vistoria no
estabelecimento.

 Todos os Estabelecimentos registrados no SIM/POA deverão ter contrato com um
Responsável Técnico (RT).

§ 1º O RT pelo estabelecimento é um profissional de nível médio ou superior, legalmente
habilitado, que tenha em seu currículo escolar as disciplinas de tecnologia, industrialização e
conservação de produtos de origem animal, e na regulamentação da profissão a atribuição
para tal atividade, com registro ativo e homologação no órgão de classe correspondente.

§ 2º O RT do estabelecimento é responsável, juntamente com o proprietário do
estabelecimento, por elaborar e implantar os Programas de Auto Controle (PAC).

§ 3º Todos os funcionários do estabelecimento devem ser capacitados para que executem os
PAC de forma adequada.

 Aos estabelecimentos registrados que estejam em desacordo com o presente
regulamento, o SIMPOA fará as exigências cabíveis, concedendo-lhes um prazo de até 60
(sessenta) dias para o seu cumprimento, podendo o prazo ser prorrogado por mais 60
(sessenta) dias.

Parágrafo único. Esgotados os prazos sem que tenham sido realizadas as alterações
exigidas, será suspensa a inspeção e/ou cassado o registro, a critério do SIMPOA.

Capítulo II
DA INSPEÇÃO

 A inspeção do SIMPOA estende-se às casas atacadistas e varejistas, em caráter
supletivo, sem prejuízo da fiscalização sanitária local e terá por objetivo reinspecionar

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

4/23
 

LeisMunicipais.com.br - Decreto 14484/2021 (http://leismunicipa.is/zfhbe) - 17/08/2021 09:36:50

https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/zfhbe


produtos de origem animal e verificar se existem produtos que não forem inspecionados na
origem ou, quando o tenham sido, infrinjam dispositivos deste regulamento.

 Todo estabelecimento registrado possuirá inspeção industrial e sanitária, realizada
por profissional da área médico-veterinária, pertencente ao SIMPOA.

 A inspeção industrial e sanitária poderá ser permanente ou periódica:

I - Será permanente em estabelecimentos que abatam animais de açougue;

II - Nos demais estabelecimentos será periódica.

§ 1º A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária abrangem, entre outros, os seguintes
procedimentos:

a) Inspeção ante e post mortem das diferentes espécies animais de açougue;
b) Verificação das condições higiênico sanitárias das instalações, equipamentos e o
funcionamento dos estabelecimentos;
c) Averiguação das condições e hábitos higiênicos dos manipuladores de alimentos;
d) Verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos;
e) Verificação da rotulagem e dos processos tecnológicos dos produtos de origem animal
quanto ao atendimento da legislação específica;
f) A coleta de amostras para análises de controle e de fiscalização;
f) Acoleta de amostras para análises de controle e de fiscalização - Anexo VI deste Decreto.
(Redação dada pelo Decreto nº 14.566/2021)
g) Avaliação do bem-estar animal;
h) Verificação dos meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e suas matérias-
primas destinados à alimentação humana;
i) Outros procedimentos de inspeção que se fizerem necessários para o desenvolvimento
industrial e para a preservação da saúde pública e ambiental.

§ 2º Entende-se por animais de açougue: bovinos, suínos, bubalinos, caprinos, ovinos,
equinos, aves e coelhos.

Capítulo III
DA CLASSIFICAÇÃO

 .Os estabelecimentos sujeitos a este regulamento classificam-se em:

I - Estabelecimentos de Carne e Derivados, que podem ser:

a) Abatedouro frigorífico: estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de
carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à
expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, que pode
realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.
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armazenagem e a expedição de produtos comestíveis.
b) Unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos: estabelecimento destinado à
recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição
de carne e produtos cárneos, que pode realizar a industrialização de produtos comestíveis.

II - Estabelecimentos de Leite e Derivados, que podem ser:

a) Granja leiteira: estabelecimento destinado à produção, ao pré-beneficiamento, ao
beneficiamento, ao envase, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à
expedição de leite para o consumo humano direto, podendo também elaborar derivados
lácteos a partir de leite exclusivo de sua produção, envolvendo as etapas de pré-
beneficiamento, beneficiamento, manipulação, fabricação, maturação, ralação, fracionamento,
acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição.
b) Posto de refrigeração: estabelecimento intermediário entre as propriedades rurais e as
usinas de beneficiamento ou fábricas de laticínios destinado à seleção, à recepção, à
mensuração de peso ou volume, à filtração, à refrigeração, ao acondicionamento e à
expedição de leite cru, facultando-se a estocagem temporária do leite até sua expedição.
c) Unidade de beneficiamento de leite e derivados: estabelecimento destinado à recepção, ao
pré-beneficiamento, ao beneficiamento, à envase, ao acondicionamento, à rotulagem, à
armazenagem e à expedição de leite para o consumo humano direto, sendo também
permitida a expedição de leite fluido a granel de uso industrial; assim como destinado à
fabricação de derivados lácteos, envolvendo as etapas de recepção de leite e derivados, de
transferência, de refrigeração, de beneficiamento, de manipulação, de fabricação, de
maturação, de fracionamento, de ralação.
d) Queijaria: estabelecimento destinado à fabricação de queijos tradicionais com
características específicas, elaborados exclusivamente com leite de propriedade certificada
livre de tuberculose e brucelose, que envolva as etapas de fabricação, maturação,
acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição.

III - Estabelecimentos de Pescado e Derivados, que podem ser:

a) Barco-fábrica: embarcação de pesca destinada à captura ou à recepção, à lavagem, à
manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado
e produtos de pescado, dotada de instalações de frio industrial, podendo realizar a
industrialização de produtos comestíveis e o recebimento, a manipulação, a industrialização, o
acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos não comestíveis.
b) Abatedouro frigorífico de pescado: estabelecimento destinado ao abate de pescado,
recepção, lavagem, manipulação, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição
dos produtos oriundos do abate, podendo realizar recebimento, manipulação, industrialização,
acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de produtos comestíveis e não
comestíveis.
c) Unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado: estabelecimento destinado
à recepção, à lavagem do pescado recebido da produção primária, à manipulação, ao
acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado e de produtos de
pescado, podendo realizar também sua industrialização e o recebimento, a manipulação, a
industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de
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produtos não comestíveis.
d) Estação depuradora de moluscos bivalves: estabelecimento destinado à recepção, à
depuração, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de moluscos
bivalves.

IV - Estabelecimentos de Ovos e Derivados, que podem ser:

a) Granja avícola: estabelecimento destinado à produção, à ovoscopia, à classificação, ao
acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos oriundos,
exclusivamente, de produção própria destinada à comercialização direta, ou comercialização
de ovos para a unidade de beneficiamento de ovos e derivados.
b) Unidade de beneficiamento de ovos e derivados: estabelecimento destinado à produção, à
recepção, à ovoscopia, à classificação, à industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem,
à armazenagem e à expedição de ovos ou de seus derivados.

V - Estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados, que podem ser:

a) Unidade de beneficiamento de produtos de abelhas: estabelecimento à extração, à
recepção, à classificação, ao beneficiamento, à industrialização, ao acondicionamento, à
rotulagem, à armazenagem e à expedição de produtos e matérias-primas, podendo ser
provenientes de outros estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados.

Capítulo IV
DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO

 O Serviço de Inspeção Municipal Produtos de Origem Animal - SIMPOA será
composto por Médicos Veterinários, Fiscais de Abate e auxiliar administrativo, de acordo com
a necessidade.

 As liberações para o funcionamento dos estabelecimentos com inspeção serão de
competência exclusiva do SIM/POA.

 A inspeção sanitária será instalada nos estabelecimentos de produtos de origem
animal somente após o registro do mesmo no SIM/POA, cabendo a este determinar o número
de inspetores necessários para a racionalização das atividades.

 Serão inspecionados todos os produtos de origem animal nos estabelecimentos com
registro no SIM/POA.

 Os carimbos de inspeção serão liberados pelo SIM/POA mediante requerimento do
Médico Veterinário responsável pela inspeção no estabelecimento e somente depois de
atendidas as exigências deste regulamento.

§ 1º Os diferentes modelos de carimbos de Inspeção Municipal a serem usados nos
estabelecimentos fiscalizados pelo SIM/POA obedecerão às seguintes especificações:

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.

Art. 30.
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a) Modelo I - anexo I deste Decreto.
Uso: Carcaças ou quartos de carcaças de animais de grande porte - dimensões e dizeres
conforme modelo a seguir;
Tamanho mínimo de 2,0 CM. 2,0 CM
Medidas em CM.
b) Modelo 2 - anexo II deste Decreto

Uso: Carcaças ou partes de carcaças de suínos e outros animais de médio porte - forma
dimensões dizeres, conforme modelo a seguir:

Tamanho mínimo de 2,0 CM. 2,0 CM
Medidas em CM.
c) Modelo 3 - Anexo III deste Decreto.
Uso: Embalagens, rótulos e outras especificações, para carcaças de aves e cortes de aves e
para carcaças de coelhos e rãs - forma, dimensões e dizeres, conforme modelo a seguir;
Tamanho mínimo de 2,0 CM. 2,0 CM
Medidas em CM.
d) Modelo 4 - Anexo IV deste Decreto.
Uso: para produtos condenados - forma, dimensões e dizeres conforme modelo a seguir: 6,0
Medidas em CM.

§ 2º Os estabelecimentos terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para começar a utilizar
os novos selos.

Capítulo V
DOS ESTABELECIMENTOS

 Não será autorizado o funcionamento de estabelecimentos de produtos de origem
animal, para exploração de comércio municipal, sem que estejam de acordo com as condições
mínimas exigidas neste regulamento.

Parágrafo único. As exigências de que trata este artigo referem-se às dependências,
instalações, máquinas, equipamentos e utensílios utilizados no estabelecimento.

 Os estabelecimentos de produtos de origem animal devem satisfazer as seguintes
condições básicas comuns:

I - estar localizado na zona rural, em caso de matadouros;

II - estar localizado em pontos distantes de fontes produtoras de odores desagradáveis ou de
poluição de qualquer natureza, que possam prejudicar a identidade, qualidade e inocuidade
dos produtos.

III - dispor de área suficiente para a construção de todas as instalações necessárias do

Art. 31.

Art. 32.
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estabelecimentos;

IV - dispor de luz natural e/ou artificial abundantes, bem como de ventilação suficiente em
todas as dependências do estabelecimento; a iluminação artificial deverá ser feita através de
luz fria; a ventilação artificial poderá ser feita com instalação de condicionador de ar e/ou
exaustor;

V - possuir pisos de material impermeável, resistente à corrosão, antiderrapante, de fácil
limpeza e desinfecção, com inclinação de 2% em direção aos ralos; os ralos devem ser
sifonados e com dispositivo que permita seu fechamento;

VI - ter paredes e/ou separações revestidas e impermeabilizadas, como regra geral, até no
mínimo 2 (dois) metros de altura, e de cor clara;

VII - possuir forro de material liso, lavável, impermeável, de cor clara, livre de vazamentos ou
goteiras, descascamentos e bolores;

VIII - dispor de móveis (mesas, bancadas, prateleiras, armários, etc) em quantidade suficiente,
de material impermeável, de fácil limpeza e desinfecção e em bom estado de conservação;

IX - dispor de maquinários de modelo, número e desempenho adequado e suficiente, de
material impermeável; devem ser mantidos limpos e em bom estado de conservação, isentos
de oxidação ou qualquer substância nociva à saúde;

X - dispor de utensílios (facas, bacias, chairas, etc) em quantidade suficiente, de material
impermeável, de fácil limpeza e desinfecção e em bom estado de conservação;

XI - dispor de recipientes adequados para o acondicionamento de matéria prima c/ou produtos
de origem animal;

XII - dispor de recipientes indicados pela cor vermelha para colocação de produtos não
comestíveis;

XIII - dispor de rede de abastecimento de água para atender suficientemente às necessidades
do trabalho industrial e às dependências sanitárias e, quando for o caso, de instalações para
tratamento de água;

XIV - manter sistema de cloração de água de abastecimento, quando a mesma não tiver
passado por sistema de tratamento;

XV - dispor de reservatório de água de material liso e lavável, com tampa, e com tamanho
adequado à demanda do estabelecimento;

XVI - dispor de rede de esgoto em todas as dependências, bem como de sistema de
tratamento de água servidas, conforme normas estabelecidas pelo órgão competente;
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XVII - dispor de vestiários, banheiros completos e demais dependências em número
proporcional ao pessoal;

XIII - Admite-se, no caso de mão de obra exclusivamente familiar, a utilização do banheiro
residencial quando o mesmo se situar próximo ao estabelecimento. Neste caso o acesso deve
ser pavimentado e não deve passar por áreas que ofereçam risco de contaminação.

XIX - possuir pátios pavimentados com material que evite formação de poeira e
empoçamentos. Nestas áreas pode ser usada pedra brita.

XX - possuir um local adequado para os serviços administrativos da inspeção municipal, nos
estabelecimentos com inspeção permanente;

XXI - possuir janelas e portas de material impermeável, dotadas de tela à prova de insetos,
ajustadas ao batente e com sistema de fechamento automático.

XXII - possuir instalações de frio, quando necessário, de tamanho e capacidade adequadas,
dotadas de termômetro para controle e registro da temperatura;

XXIII - dispor de equipamentos adequados e necessários à execução da atividade do
estabelecimento, e, quando for o caso, inclusive para aproveitamento de subprodutos;

XXIV - só possuir telhados de meia água quando mantido o pé-direito à altura mínima exigida
da dependência correspondente;

XXV - dispor de local e equipamento para higienização dos veículos utilizados no transporte
de produtos, com água em abundância.

XXVI - os estabelecimentos devem ser mantidos livres de moscas, mosquitos, baratas,
camundongos e quaisquer outros insetos ou animais; é proibida a permanência de cães, gatos
outros animais no recinto do estabelecimento;

XXVII - as alturas, distâncias e outras medidas serão estipuladas em normas próprias a cada
espécie e/ou produto de origem animal, aprovadas pelo SIM/POA;

XXVIII - as lagoas de tratamento, quando exigidas, deverão situar-se a uma distância
regulamentada pela legislação vigente.

XXIX - dispor de barreiras sanitárias em todos os pontos de acesso à área de produção. As
mesmas devem possuir cobertura, lavador de botas, pia, suporte para sabão liquido neutro e
toalhas descartáveis de papel, cestas coletoras de papel com tampa acionadas sem contato
manual e substância sanitizante.

Capítulo VI
DO PESSOAL
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 Os funcionários dos estabelecimentos de produtos de origem animal devem ser em
número suficiente para atender as necessidades do estabelecimento.

§ 1º Todos os funcionários devem apresentar-se com uniforme completo (botas, calça,
guarda-pó/avental e protetor para cabelos) de cor branca e limpos, trocados, no mínimo,
diariamente;

§ 2º Todos os funcionários devem possuir atestado de saúde atualizado; não ter adornos nas
mãos ou pulsos; não apresentar sintomas ou afecções de doenças infecciosas; abcessos ou
supurações cutâneas; não cuspir, fumar ou realizar qualquer ato físico que de alguma maneira
possa contaminar o alimento.

§ 3º Os funcionários que trabalham em oficinas, setores de manutenção e outros devem
apresentar-se com uniformes em cores diferenciadas e não poderão ter livre acesso ao interior
do estabelecimento onde se processa a matança ou se manipulam produtos comestíveis.

§ 4º Os visitantes somente poderão ter acesso ao interior do estabelecimento quando
devidamente uniformizados e autorizados pelo responsável do serviço de inspeção.

Capítulo VII
DA ROTULAGEM

 Todos os produtos de origem animal entregues ao comércio e/ou consumidor devem
estar identificados por meio de rótulo e/ou etiqueta-lacre.

Parágrafo único. Fica a critério do SIMPOA permitir o uso exclusivo do carimbo da inspeção
para identificação de carcaças bovinas, suínas e ovinas.

 Considera-se rótulo, para efeito do artigo anterior, qualquer identificação impressa,
litografada ou gravada a fogo sobre a matéria-prima e/ou embalagem.

 Para efeito de identificação na rotulagem, da classificação dos estabelecimentos de
produtos de origem animal, fica determinada a seguinte nomenclatura:

I - A - Para abatedouros frigoríficos de aves;

II - C - Para abatedouros frigoríficos de coelhos;

III - E - Para unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos;

IV - L - Para todos os estabelecimentos de leite e derivados;

V - M - Para todos os estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados;

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Art. 36.
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VI - O - Para todos os estabelecimentos de ovos e derivados;

VII - P - Para todos os estabelecimentos de pescados e derivados;

VIII - F - Para abatedouros frigorífico de bovídeos, equídeos suínos, ovinos, caprinos e
animais silvestres.

 O rótulo ou etiqueta lacre, para produtos de origem animal devem conter as seguintes
informações:

I - Denominação de venda ou nome verdadeiro do produto em caracteres destacados;

II - nome da empresa responsável;

III - natureza do estabelecimento, conforme classificação prevista neste regulamento;

IV - logomarca ou chancela inspeção sanitária municipal;

V - identificação de origem: nome do produtor, endereço completo, país e município,
telefone/e-mail;

VI - marca comercial do produto;

VII - data de fabricação do produto;

VIII - "prazo de validade" do produto ou "deve ser consumido até ..."

IX - lote: seu controle pode ser feito por dia, por turno, por máquina de envase, ou outro
sistema desenvolvido pela empresa;

X - conteúdolíquido, ou se deve ser pesado na frente do consumidor;

XI - lista de ingredientes: em ordem decrescente;

XII - Industria Brasileira:

XIII - tabela de valor nutricional (conforme legislação da ANVISA);

XIV - se contém ou não contém glúten e lactose.

XIV - se contém ou não contém glúten. (Redação dada pelo Decreto nº 14549/2021)

XV - declaração alérgicos: alimentos que contém ou são derivados de alergênicos devem
trazer a declaração - ALÉRGICOS: CONTÉM (nome do alimentos que causa a alergia).
(Redação acrescida pelo Decreto nº 14549/2021)

Art. 37.
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§ 1º Adota-se o modelo nº 3 do Art. 30, deste regulamento como logomarca/chancela em
rótulos, devendo conter na parte inferior centralizada do círculo a escrita SIM/POA, e abaixo a
nomenclatura e o número de registro;

§ 2º Em caso de utilização de carne equídea ou produtos com ela elaborados parcial ou
totalmente, exige-se, ainda, a declaração no rótulo "Carne de Equídeo" ou "Preparada com
Carne de Equídeo", ou "Contém Carne de Equídeo".

 Os produtos destinados à alimentação animal devem conter em seu rótulo a inscrição
"Alimentação Animal".

 Os produtos não destinados a alimentação humana ou animal devem conter em seu
rótulo a inscrição "Não Comestível".

 As embalagens e películas destinadas a produtos de origem animal devem ser
aprovadas pelo órgão competente do Ministério da Saúde.

 Produtos que por sua dimensão, não comportem no rótulo todos os dizeres fixados
pela Legislação vigente, devem conter as informações em embalagens coletivas (caixas, latas,
etc.), higiênicas e adequadas ao produto.

 É proibida a reutilização de embalagens.

Capítulo VIII
DO TRANSPORTE E TRÂNSITO

 Os produtos de origem animal oriundos de estabelecimentos com inspeção
permanente registrados no SIM/POA, quando em trânsito, devem obrigatoriamente estar
acompanhados da nota fiscal ou nota de produtor rural.

 O transporte de produtos de origem animal deve ser feito em veículos apropriados
quanto ao tipo de produto a ser transportado, garantindo 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 IX
DAS OBRIGAÇÕES

Art. 38.

Art. 39.

Art. 40.

Art. 41.

Art. 42.

Art. 43.

Art. 44.
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 Ficam os proprietários ou representantes legais dos estabelecimentos de que trata o
presente regulamento obrigados a:

I - cumprir e fazer cumprir todas as exigências contidas neste regulamento;

II - fornecer, quando necessário ou solicitado, material adequado e suficiente para a execução
dos trabalhos de inspeção;

III - fornecer, quando for o caso, pessoal auxiliar habilitado o suficiente, para ficar à disposição
do SIMPOA;

IV - nos casos em que os técnicos da inspeção não dispuserem de meio de locomoção para a
execução dos trabalhos, a empresa deverá viabilizar o transporte dos mesmos;

V - possuir Responsável Técnico (RT) habilitado;

VI - acatar todas as determinações da inspeção sanitária, quanto ao destino dos produtos
condenados;

VII - manter e conservar o estabelecimento de acordo com as normas deste regulamento;

VIII - recolher, se for o caso, todas as taxas de inspeção sanitária e/ou de abate e outras que
existam ou vierem a ser instituídas, de acordo com a Legislação vigente;

IX - submeter à reinspeção sanitária, sempre que necessário, qualquer matéria-prima ou
produto industrializado oriundo de outro estabelecimento com inspeção sanitária municipal.

X - implantar boas práticas de fabricação de alimentos, bem como implantar e executar os
programas de auto controle e procedimentos operacionais padronizados conforme legislação
específica.

 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do SIM/POA.

Capítulo X
DA INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL

 A regulamentação da inspeção sanitária, industrial e tecnológica nos
estabelecimentos mencionados no artigo 3º deste regulamento será estabelecida por Ato do
Prefeito Municipal, para cada espécie e/ou produto de origem animal.

Capítulo XI
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 45.

Art. 46.

Art. 47.
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 As infrações à lei ou a este regulamento serão punidas administrativamente, sem
prejuízo da ação criminal cabível.

 Além das infrações já previstas (Lei nº 8.137/90, Lei nº 8.078/90, Lei complementar
nº 4/75, Lei Estadual nº 10.799 e Lei Municipal nº 5313/2021), incluem-se como tais os atos
que procurem impedir, dificultar, burlar ou embaraçar a ação dos servidores da inspeção
municipal.

 As penas administrativas a serem aplicadas poderão ser, conforme o caso:

I - advertência;

II - multa;

III - apreensão e/ou condenação dos produtos;

IV - suspensão da inspeção ou interdição do estabelecimento (permanente ou
temporariamente);

V - cassação do registro.

§ 1º As penas previstas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, dependendo da
gravidade da infração.

§ 2º São competentes para os atos de intimação, infração, apreensão e/ou condenação de
produtos, todos os funcionários da Inspeção Municipal.

§ 3º As penalidades de multa, suspensão, interdição e cassação do registro do
estabelecimento são de competência do Secretário Municipal de Agricultura.

§ 4º O "Auto de Infração", documento oficial gerador do procedimento punitivo, deverá
detalhar a infração cometida, o dispositivo infringido, a natureza do estabelecimento com a
respectiva localização e a empresa responsável; o prazo para regularização do
estabelecimento será de 10 (dez) dias úteis, a partir da data da notificação, ou de
regularização imediata de acordo com a gravidade da infração e a critério do SIM/POA. O
mesmo será emitido em duas vias, sendo uma do proprietário do estabelecimento e outra do
SIM/POA.

§ 5º Os autuados, enquadrados no parágrafo 4º deste artigo, terão o prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar sua defesa junto ao SIM/POA.

 As advertências serão aplicadas quando o infrator for primário e desde que não haja
evidência de dolo ou má-fé.

 As multas serão aplicadas nos casos de reincidência da infração bem como nos casos

Art. 48.

Art. 49.

Art. 50.

Art. 51.

Art. 52.
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em que haja manifesta ocorrência de dolo ou má-fé.

 As multas serão quantificadas pelo Valor de Referência Municipal, que tem o seu
valor unitário estipulado pela Lei Tributária nº 2223 de 26 de novembro de 2002.

 Aos infratores poderão ser aplicadas multas nos seguintes casos:

I - de até 5 (cinco) VRM, quando a infração for considerada Leve:

a) estejam operando sem a utilização de equipamentos adequados;
b) não possuam instalações adequadas para manutenção higiênica das diversas operações;
c) não estiverem adotando medidas adequadas de controle de pragas e vetores;
d) não estejam realizando o tratamento adequado das águas servidas;
e) estejam utilizando os equipamentos, utensílios e instalações para outros fins que não
aqueles previamente estabelecidos;
f) permitam a livre circulação de pessoal estranho a atividade dentro das dependências do
estabelecimento;
g) permitam o acesso ao interior do estabelecimento de funcionários ou visitantes sem estarem
devidamente uniformizados;
h) não apresentarem a documentação sanitária dos animais para o abate;
i) não apresentarem a documentação sanitária atualizada de seus funcionários, quando
solicitada;

II - de 5 (cinco) a 20 (vinte) VRM, quando a infração for considerada Média:

a) estiverem sonegando, dificultando ou alterando as informações de abate;
c) não houver acondicionamento e/ou depósito adequado de produtos e/ou matérias-primas,
câmaras frias ou outra dependência, conforme o caso;
d) houver transporte de produtos e/ou matérias-primas em condições de higiene e/ou
temperatura inadequadas;
e) não cumpridos os prazos estipulados para o saneamento das irregularidades mencionadas
no Auto da Infração;
f) não realizam o controle de potabilidade da água de abastecimento (fonte alternativa).

III - de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) VRM, quando a infração for considerada Grave:

a) ocorrerem atos que procurem dificultar, burlar, embaraçar ou impedir a ação da inspeção;
b) houver utilização de matérias-primas sem inspeção ou inadequadas para fabricação de
produtos de origem animal;
c) não possuírem registro junto ao SIMPO/AV;
d) houver comercialização de produtos sem rótulo, com rótulo inadequado ou sem as
informações exigidas por Lei;
e) utilizem água contaminada dentro do estabelecimento;
f) houver o comércio de produtos de origem animal que não atendam aos padrões de
identidade e qualidade, representando risco à saúde do consumidor;
g) houver infestação de qualquer tipo de praga ou vetor dentro do estabelecimento.

Art. 53.

Art. 54.

16/23
 

LeisMunicipais.com.br - Decreto 14484/2021 (http://leismunicipa.is/zfhbe) - 17/08/2021 09:36:50

https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/palmeira/lei-ordinaria/2002/222/2223/lei-ordinaria-n-2223-2002-dispoe-sobre-o-sistema-tributario-municipal-e-institui-normas-complementares-de-direito-tributario
https://www.leismunicipais.com.br
http://leismunicipa.is/zfhbe


IV - de 50 (cinquenta) a 100 (cem) VRM, quando a infração for considerada Gravíssima:

a) houver transporte de produtos de origem animal procedentes de estabelecimentos sem a
documentação sanitária exigida;
b) houver comercialização de produtos de origem animal sem o respectivo rótulo;
c) houver comercialização no município de produtos sem registro e/ou sem inspeção;

V - de 100 (cem) a 500 (quinhentos) VRM quando;

d) houver adulteração, fraude ou falsificação de produtos e/ou matérias-primas de origem
animal ou não;
e) houver abate de animais sem a presença do Médico Veterinário responsável pela inspeção;
f) houver transporte ou comercialização de carcaças sem o carimbo oficial da inspeção
municipal;
g) ocorrer a utilização do carimbo ou do rótulo registrado sem a devida autorização do
SIM/POAV;
h) houver cessão de embalagens rotuladas a terceiros, visando facilitar o comércio de
produtos não inspecionados;
i) reincidência e ter o infrator agido com dolo ou má fé.

Parágrafo único. A critério do SIM/POA, poderão ser enquadradas como infração nos
diferentes valores de multas, atos ou procedimentos que não constem da presente relação,
mas que firam as disposições deste regulamento ou da legislação pertinente.

 O infrator, uma vez multado, terá 15 (quinze) dias úteis para efetuar o recolhimento da
multa e exibir ao SIM/POA o respectivo comprovante.

Parágrafo único. O prazo estipulado neste artigo é contado a partir do dia e hora em que o
infrator tenha sido notificado da multa

 O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará na inscrição do débito em
dívida ativa e, se ainda assim não for recolhido, tal débito poderá ser cobrado através de ação
de execução fiscal.

 Da pena de multa, efetuado o respectivo recolhimento, cabe recurso ao Prefeito
Municipal.

 Para efeito de apreensão e/ou condenação, além dos casos já previstos neste
regulamento, são considerados impróprios para o consumo os produtos de origem animal que:

I - apresentem-se danificados por umidade ou fermentação, rançosos, bolorentos, de
caracteres físicos ou organolépticos anormais, contendo quaisquer sujidades ou que
demonstrem pouco cuidado na manipulação, preparo, conservação ou acondicionamento;

II - forem adulterados, fraudados ou falsificados;

Art. 55.

Art. 56.

Art. 57.

Art. 58.
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III - contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à saúde;

IV - estiverem armazenados ou sendo transportados fora das condições exigidas;

V - estiverem sendo comercializados sem a prévia autorização do SIMPOA.

§ 1º Nos casos de presente artigo, independentemente das demais penalidades, cabíveis,
será adotado o seguinte critério:

I - nos casos de apreensão, poderá ser autorizado o aproveitamento condicional para
alimentação humano ou animal, a critério da inspeção municipal, desde que seja possível o
rebeneficiamento do produto ou matéria-prima;

II - não havendo as condições previstas no item anterior, o produto ou matéria-prima deverá
ser condenado;

III - os produtos ou matérias-primas condenados ou apreendidos poderão ser encaminhados,
a juízo da inspeção municipal, para estabelecimentos que possuam condições de rebeneficiá-
los ou destruí-los.

§ 2º São considerações adulterações, fraudes ou falsificações, além das condições já
previstas neste regulamento, as seguintes:

I - ocorrem adulterações quando:

a) os produtos tenham sido adulterados em condições que contrariem as especificações e
determinações fixadas pela legislação vigente;

II - ocorre fraude quando:

a) houver supressão de um ou mais elementos e substituição por outros visando aumento de
volume ou de peso, em detrimento de sua composição normal ou do valor nutritivo;
b) as especificações, total ou parcialmente, não coincidam com o contido dentro da
embalagem;
c) for constatada intenção dolosa em simular ou mascarar a data de fabricação;

III - ocorre falsificação quando:

a) os produtos elaborados, preparados e expostos ao consumo, com forma, caracteres e
rotulagem que constituem processos especiais de privilégio ou exclusividade de outrem, sem
que seus legítimos proprietários tenham dado autorização;
b) forem usadas denominações diferentes das previstas neste regulamento ou em fórmulas
aprovadas.

 A suspensão da inspeção, a interdição do estabelecimento ou a cassação do registroArt. 59.
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serão aplicados quando a infração for provocada por negligência manifesta, reincidência
culposa ou dolosa e tenha alguma das seguintes características:

I - cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária, ou embaraço à ação fiscalizatória;

II - consista na adulteração ou falsificação do produto;

III - seja acompanhada de desacato ou tentativa de suborno;

IV - resulte comprovada, por inspeção realizada por autoridade competente, a impossibilidade
do estabelecimento permanecer em atividade.

 As penalidades a que se refere o presente regulamento serão agravadas na
reincidência e, em caso algum, isentam o infrator da inutilização do produto, quando essa
medida couber, nem tampouco de ação criminal.

 As penalidades referidas neste regulamento serão aplicados sem prejuízo de outras
que, por lei, possam ser impostas por autoridades de saúde pública, policial ou de defesa do
consumidor.

 Quando durante a inspeção de estabelecimentos com inspeção periódica, são
constatadas não conformidades de baixo risco, não havendo a necessidade de autuar o
proprietário do estabelecimento, poderá ser emitido Termo de Visita ou Termo de Intimação,
no qual serão descritas as não conformidades e estipulado pelo SIMPOA para a correção das
mesmas.

§ 1º Os Termos mencionados neste Artigo são documentos oficiais, e quando emitidos, o
proprietário do estabelecimento e o fiscal do SIM/POA deverão assinar, sendo que uma via
ficará com o proprietário e outra com o SIM/POA.

 O descumprimento das responsabilidades dos servidores da inspeção municipal será
apurado pelo responsável Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária, ao qual compete a
iniciativa das providências cabíveis.

Capítulo XII
DO REGISTRO DOS PRODUTOS

 Os estabelecimentos com registro no SIM/POA deverão obrigatoriamente ter os seus
produtos registrados, conforme legislação específica.

Parágrafo único. O registro de produtos de origem animal é o ato de descrever os processos e
procedimentos produtivos, atendendo aos regulamentos pertinentes que fixam as
características mínimas de identidade, qualidade, conformidade, sanidade e inocuidade.

 Produtos considerados de baixo risco, são isentos de registro.

Art. 60.

Art. 61.

Art. 62.

Art. 63.

Art. 64.

Art. 65.
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Parágrafo único. São considerados produtos de baixo risco o pururuco, torresmo, farinha
láctea, pólen apícola, própolis, apitoxina, pólen e própolis de abelha sem ferrão.

 Os produtos isentos de registro devem estar rotulados e atenderem à legislação
vigente.

 Os produtos sem Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) deverão
ser aprovados pelo SIMPOA.

Parágrafo único. O registro será concedido após aprovação prévia da formulação e processo
de fabricação do produto.

Capítulo XIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 O SIM/POA, divulgará todas as normas que forem expedidas, para conhecimento das
autoridades e fará os comunicados necessários aos órgãos envolvidos nas ações de que trata
este regulamento.

 Sempre que possível, o SIMPOA facilitará aos seus técnicos a realização de estágios
e cursos em laboratórios, estabelecimentos ou escolas apropriadas.

 O SIM/POA promoverá a mais estreita cooperação com os órgãos congêneres, no
sentido de se obter o máximo de eficiência e praticidade nos trabalhos de inspeção industrial e
sanitária.

 Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

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

Sérgio Luis Belich
Prefeito do Município de Palmeira

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV
ANEXO V

ANEXO VI
REQUERIMENTO DE REGISTRO NO SIM/POA

Art. 66.

Art. 67.

Art. 68.

Art. 69.

Art. 70.

Art. 71.
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ILMO Sr.
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária do município de Palmeira - Pr

Eu / Firma _________________________________________________________________
CPF / CNPJ: _________________________ RG / I.E.: _____________________________
Endereço (Rua, avenida/Nº , Bairro.): ___________________________________________
desejando registro no Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal
destinado à produção*1 de
________________________________________________________, classificado*²como ‐
__________________________________________________________.

Venho requerer V.S.ª o que se segue:

 

Vistoria Prévia do Estabelecimento

Aprovação de Projeto de Construção

Vistoria Final do Estabelecimento

 

________________________
Local e data:

____________________________________ Assinatura
do proprietário ou representante legal

TELEFONE:

EMAIL:

*²Abatedouro frigorífico
*²Unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos

*²unidade de beneficiamento de leite e derivados
*²Queijaria

*²Abatedouro frigorífico de pescado
*²Unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado

*²Granja avícola
*²Unidade de beneficiamento de ovos e derivados

*²Unidade de beneficiamento de produtos de abelha
*1 Produtos e Subprodutos Cárneos

*1 Ovos e Derivados
*¹ Leite e Derivados
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*¹ Produtos de abelha
*2 Pescados

*2 Produtos Apícolas

ANEXO VII
Programa de coleta de Amostras da Água e Alimentos para fins de fiscalização

  O programa de coleta de amostras tem por finalidade a avaliação da conformidade de
padrões físico-químicos e microbiológicos de produtos de origem animal e água de
abastecimento de estabelecimentos registrados no SIM/POA.

  O programa de que trata o Art. 1ºdesta norma será executado visando a consecução
dos seguintes objetivos:

I - Obter dados para determinar os índices de conformidade de produtos de origem animal;

II - Subsidiar a avaliação do controle dos produtos e de processos realizados pelos
estabelecimentos;

III - Planejar e sistematizar as ações fiscalizatórias realizadas pelo SIM/POA mediante
avaliação de risco.

  O SIM/POA estabelecerá um cronograma de coleta de amostras, sendo previstas ao
menos uma análise Microbiológica e Físico-química, anualmente de cada produto e água de
abastecimento de todos os estabelecimentos registrados no SIM/POA. Conforme o número de
produtos, as coletas serão divididas no ano através de cronograma de envio de amostras.

  As análises requeridas para os produtos de origem animal devem seguir os padrões
de referência conforme o Decreto Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017 - Regulamentos da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal; Resolução RDC nº 12, de 02
de janeiro de 2001 - Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para
alimentos; Regulamentos Técnicos de identidade e qualidade (RTIQ), Instrução Normativa nº
62 de 29 de Dezembro de 2011; Instrução Normativa 51 SDA de 29/12/2006 - uso de
conservantes e aditivos em produtos cárneos e outras legislações pertinentes a padrões de
analise Físico-químicos e Microbiológicos; site do Ministério da Agricultura, em Análises
Laboratoriais, acesso em:

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-animal/analises-laboratoriais.

  As análises requeridas para a água de abastecimento deverá seguir os padrões de
referência conforme Portaria de Consolidação MS nº 5, Anexo XX e Decreto nº 464/2018
Anexo V.

  É de responsabilidade exclusiva do fiscal do SIM/POA a coleta das amostras ao

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

Art. 5º

Art. 6º
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laboratório credenciado.

Parágrafo único. O responsável pela coleta dos produtos deve ter alguns cuidados de Boas
Práticas de Coleta ao coletar as amostras, tais como: Lavar as mãos ao manusear os
produtos, limpar com papel toalha ao redor da embalagem e também, poderá passar álcool
para uma maior assepsia da embalagem. As amostras deverão ser acondicionadas em
recipientes limpos e íntegros na quantidade de 200 (duzentos) a 300 (trezentos) gramas. O
responsável pela coleta deve preencher o Termo de Solicitação Oficial de Análise em três vias,
sendo que a 1ª (primeira parte) deve ser anexada ao produto, a 2ª (segunda parte) deve ficar
sob posse do SIM/POA e 3ª sob posse do estabelecimento. O produto deverá ser
acondicionado dentro de caixa isotérmica com gelo (se necessário). O envio para o laboratório
deverá ser o mais breve possível. Observar que os produtos devem ser mantidos sob
refrigeração desde a saída da indústria até a chegada no laboratório.

  Fica a cargo do SIM/POA a responsabilidade de enviar as amostras ao laboratório.

  Os valores referentes as análises deverão ser custeados integralmente pelo
proprietário do estabelecimento.

  Para evitar desvios nos resultados das análises, a empresa deve executar os
programas de autocontroles, orientar e treinar os funcionários envolvidos no processo. O
Serviço de Inspeção verificará a efetividade na execução dos programas de autocontrole da
empresa e programa de treinamentos aos funcionários responsáveis pela manipulação dos
produtos. (Redação acrescida pelo Decreto nº 14566/2021)

 Download do documento

Art. 7º

Art. 8º

Art. 9º
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