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Decreto nº 14.489 de 17/06/2021 
 

Aprova o regulamento de inspeção sanitária e industrial 
de bovídeos. 
 

 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 de bovídeos. 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando o Decreto nº 

4109 de 07 de fevereiro de 2003. 
 
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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ANEXO ÚNICO 
 

REGULAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE BOVÍDEOS 
Capítulo I 

INSPEÇÃO "ANTE-MORTEM" 
 

Art. 1º É proibida a entrada de animais em qualquer dependência do estabelecimento, sem prévio 
conhecimento do estado de saúde do lote. 
§1º Por ocasião da chegada de animais, a Inspeção Municipal (IM) deve verificar os documentos 
sanitários de procedência e analisar as condições de saúde do lote. 
§ 2º Não poderão ser recebidos animais que não estiverem acompanhados do respectivo documento 
sanitário. 
§ 3º Qualquer caso suspeito implica no exame clínico do animal ou animais, procedendo-se quando 
necessário, o isolamento de todo o lote e aplicando-se medidas próprias de sanidade animal. 
 
Art. 2º A administração dos estabelecimentos fica obrigada a tomar as medidas adequadas, no sentido 
de evitar maus tratos aos animais, pelos quais é responsável desde o momento do desembarque. 
Parágrafo único. É proibido, no desembarque ou movimentação de animais, o uso de instrumentos 
pontiagudos ou de quaisquer outros que possam lesar o couro ou a musculatura. 
 
Art. 3º É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido no mínimo 12 (doze) 
horas em descanso, jejum e dieta hídrica nas dependências do estabelecimento. 
Parágrafo único. O período de repouso pode ser reduzido, a critério do SIM/POA, quando o tempo de 
viagem não for superior a 2 (duas) horas e os animais procedem de campos próximos, mercados ou 
feiras, sob controle sanitário permanente; o repouso, porém, em hipótese alguma, deve ser inferior a 6 
(seis) horas. 
 
Art. 4º Nenhum animal ou lote pode ser abatido sem autorização da Inspeção Municipal. 
 
Art. 5º Deve ser evitada, a juízo da IM a matança de: 
I. Fêmeas em estado adiantado de gestação (mais de dois terços do tempo normal de prenhez); 
II. Animais caquéticos; 
III. Animais com menos de 30 (trinta) dias de vida extra uterina; 
IV. Animais que padeçam de qualquer enfermidade, que torne a carne imprópria para o consumo. 
 
Art. 6º As fêmeas em gestação adiantada ou de parto recente, não portadoras de doença infecto-
contagiosa, podem ser retiradas do estabelecimento, para melhor aproveitamento. 
§ 1º As fêmeas de parto recente poderão ser abatidas no mínimo 10 (dez) dias depois do parto, desde 
que não sejam portadores de doença infecto-contagiosa. 
§ 2º Fêmeas que abortaram poderão ser abatidas no mínimo 10 (dez) dias depois do aborto, desde que 
não sejam portadores de doença infecto-contagiosa. 
 
Art. 7º Animais com sintomas de paralisia "post-parto" e de "doenças de transporte" serão 
condenados. 
Parágrafo único. É permitido reter animais nas condições deste artigo para tratamento. 
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Art. 8º É proibida a matança de animais suspeitos das seguintes enfermidades: 
I. Artrite infecciosa; 
II. Babesiose; 
III. Brucelose; 
IV. Carbúnculo hemático; 
V. Carbúnculo sintomático; 
VI. Coriza gangrenosa; 
VII. Encefalomielites infecciosas; 
VIII. Encéfalopatia espongiforme bovina; 
IV. Enterites septicêmicas; 
V. Febre aftosa; 
XI. Gangrena gasosa; 
§ 1º Nos casos comprovados de peste bovina, peripneumonia contagiosa, carbúnculo hemático e 
gangrena gasosa, os animais serão imediatamente sacrificados no local de necropsia. Os cadáveres 
devem ser incinerados ou transformados, em aparelhagem apropriada, aplicando-se as medidas de 
defesa sanitária animal em vigor. Cabe a IM, levar a ocorrência ao conhecimento da autoridade 
regional da defesa sanitária animal, esclarecendo a procedência dos animais e a zona percorrida pelos 
mesmos, de modo a serem prontamente tomadas medidas sanitárias aconselháveis. 
§ 2º Não existindo no país peste bovina, peripneumonia contagiosa, tularemia e nem a triquinose, 
compete a IM cooperar para que se evite a eventual introdução e propagação dessas doenças. 
§ 3º No caso de qualquer outra doença contagiosa não prevista no presente artigo, o sacrifício é 
também feito em separado, para melhor estudo das lesões e verificações complementares para 
diagnóstico. 
 
Art. 9º No caso das doenças referidas no artigo anterior, os animais do respectivo lote devem ficar em 
observação por prazo variável, a juízo da Inspeção Municipal, tendo-se em vista a doença e seu 
período normal de incubação. 
 
Art. 10. Quando o exame "ante-mortem" constatar casos isolados de doenças não contagiosas, que por 
este Regulamento permitam o aproveitamento condicional do animal, é ele abatido no fim da matança. 
 
Art. 11. Quando o exame "ante-mortem" constatar casos isolados de doenças não contagiosas, que por 
este regulamento impliquem na condenação total do animal, é ele abatido no local de necropsia. 
 
Art. 12. A existência de animais mortos ou caídos em qualquer dependência do estabelecimento, deve 
ser imediatamente levada ao conhecimento da Inspeção Municipal, para providenciar a necropsia ou 
sacrifício, bem como determinar as medidas que se fizerem necessárias. 
Parágrafo único. As necropsias serão realizadas em local apropriado, previsto neste Regulamento. 
 
Art. 13. Quando a IM autorizar o transporte de animais mortos ou moribundos para o local de 
necropsia, deve usar veículo especial apropriado, impermeável, que permita desinfecção logo após a 
utilização. 
§ 1º Havendo suspeita de doença infecto-contagiosa, deve ser feito tamponamento das aberturas 
naturais antes do transporte de modo a ser evitada a disseminação de secreções e excreções. 
§ 2º Confirmada a suspeita, é o cadáver incinerado ou esterilizado pelo calor, em aparelhagem própria. 
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§ 3º Findo os trabalhos de necropsias, devem ser rigorosamente desinfetados, além do veículo 
utilizado no transporte, o piso da sala, todos os instrumentos e objetos que entraram em contato com o 
cadáver. 
 
Art. 14. O lote ou tropa, no qual se verifique qualquer caso de morte natural, só será abatido depois do 
resultado da necropsia. 
 
Art. 15. A direção do estabelecimento é obrigada a fornecer diariamente à Inspeção Municipal, dados 
referentes aos animais entrados, detalhando a procedência, espécie, número, meio de condução 
utilizada e hora de chegada. Para tal fim, existirá um impresso designado "Mapa de Movimento de 
Animais", onde constará também e estoque existente nos currais. 
 
Art. 16. Quando houver suspeita de carbúnculo hemático, além das medidas já estabelecidas, à IM 
cabe proceder como se segue: 
I. Observar os animais por 48 (quarenta e oito) horas; se no fim desse período não ocorrerem novos 
casos, permitir o sacrifício de todo o lote, no final da matança; 
II. O correndo novos casos, determinar o isolamento de todo o lote e aplicar soro-anticarbunculoso, 
permanecendo os animais em observação pelo tempo que a IM julgar conveniente, sendo que no 
mínimo deve decorrer 21 (vinte e um) dias depois da última morte ou da aplicação do soro, para o 
sacrifício de qualquer animal ou lote; 
III. Determinar a limpeza e desinfecção das dependências e locais onde estes animais tiveram contato, 
compreendendo a remoção, queima de toda a palha, esterco e demais detritos e imediata a aplicação de 
uma solução de soda a 5% (cinco por cento). 
 
Art. 17. São condenados os bovinos e bubalinos atingidos de anasarca quando apresente edema 
extenso e generalizado. 
§ 1º Quando a anasarca não for generalizada o animal é abatido em separado. 
§ 2º Esses animais podem ser separados para tratamento. 
 
Art. 18. Os animais levados ao abate para controle de provas de tuberculinização são sacrificados em 
separados no fim da matança. 
 
Art. 19. São condenados os animais que no exame (ante-mortem) apresentem temperatura retal igual 
ou superior a 40,5º C (quarenta e meio graus centígrados). 
Parágrafo único. São condenados os animais com hipotermia. 
 

Capítulo II 
MATANÇA DE EMERGÊNCIA 

 
Art. 20. É o sacrifício imediato apresentando condições que indiquem essa providência. 
Parágrafo único. Devem ser abatidos de emergência os animais doentes, agonizantes, com fraturas, 
contusão generalizada, hemorragia, hipo ou hipertermia, decúbito forçado, sintomas nervosos e outros 
estados a juízo da Inspeção Municipal. 
 
Art. 21. É proibida a matança de emergência na ausência de funcionários da Inspeção Municipal. 
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Art. 22. São considerados impróprios para consumo os animais que, sacrificados de emergência, se 
enquadrem nos casos de condenação previstos neste regulamento ou por outras razões justificadas pela 
Inspeção Municipal. 
Parágrafo único. Sempre que os animais abatidos de emergência apresentem, logo após a morte, 
carne com reação francamente ácida, as carcaças serão consideradas impróprias para consumo. 
 
Art. 23. Animais que tenham morte acidental nas dependências do estabelecimento, desde que 
imediatamente sangrados, a juízo da IM podem ser aproveitados. 
Parágrafo único. Nestes casos, a IM avaliará a quantidade de sangue da musculatura, e na coloração 
vermelho escura de todos os órgãos; considerará os fenômenos congestivos das vísceras, sobretudo 
fígado e tecido subcutâneo; verificará se a face interna do couro ou pele está normalmente úmida, 
verificando a congestão hipostática; observará se a ferida de sangria tem ou não seus bordos infiltrados 
de sangue; levará em conta a coloração das paredes abdominais e odor que exala no momento da 
evisceração; além de outros sinais que determinem se a sangria foi ou não realizada a tempo. 

 
Capítulo III 

MATANÇA NORMAL 
 
Art. 24. Só é permitido o sacrifício de bovídeos por insensibilização seguida de imediata sangria. 
Parágrafo único. Os métodos de insensibilização para o abate humanitário de Bovídeos classificam-
se em:  
I. Método mecânico  
a. Percussivo Penetrativo: Pistola com dardo cativo 
1.  A pistola deve ser posicionada de modo a assegurar que o dardo penetre no córtex cerebral, através 
da região frontal. 
2. Os animais não serão colocados no recinto de insensibilização se o operador responsável pelo 
atordoamento não puder proceder a essa ação imediatamente após a introdução do animal nesse 
recinto; não se deve proceder a imobilização da cabeça do animal até que o magarefe possa efetuar a 
insensibilização. 
b. Percussivo não penetrativo 
1. Este processo só é permitido se for utilizada a pistola que provoque um golpe no crânio. O 
equipamento deve ser posicionado na cabeça, nas regiões indicadas pelo fabricante e atinjam o córtex 
cerebral, através da região frontal. 
c. Método elétrico  
1. Método elétrico eletronarcose 
1.1. Os eletrodos devem ser colocados de modo a permitir que a corrente elétrica atravesse o cérebro. 
Os eletrodos devem ter um firme contato com a pele e, caso necessário, devem ser adotadas medidas 
que garantam um bom contato dos mesmos com a pele, tais como molhar a região e eliminar o excesso 
de pelos; 
1.2. O equipamento deverá possuir um dispositivo de segurança que o controle, a fim de garantir a 
indução e a manutenção dos animais em estado de inconsciência até a operação de sangria;  
1.3. O equipamento deverá dispor de um dispositivo sonoro ou visual que indique o período de tempo 
de sua aplicação; 
1.4. O equipamento deverá dispor de um dispositivo de segurança, posicionado de modo visível, 
indicando a tensão e a intensidade da corrente, para o seu controle, a fim de garantir a indução e a 
manutenção dos animais em estado de inconsciência; 
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1.5. O equipamento deverá dispor de sensores para verificação da resistência, a corrente elétrica que o 
corpo do animal oferece, a fim de garantir que a voltagem e a amperagem empregadas na 
insensibilização sejam proporcionais ao porte do animal, evitando lesões e sofrimento inútil.  
 
Art. 25. O emprego de qualquer outro processo de matança depende da aprovação previa do 
SIM/POA. 
 
Art. 26. A sangria deve ser completa e realizada com o animal suspenso com os membros posteriores. 
Parágrafo único. Nenhuma manipulação pode ser iniciada antes que o sangue se tenha escoado ao 
máximo possível. 
 
Art. 27. A evisceração deve ser realizada sob as vistas de funcionários da IM em local que permita 
pronto exame das vísceras, com identificação perfeita entre estas e a carcaça. 
§ 1º Sob pretexto algum pode ser retardada a evisceração. 
§ 2º A IM agirá com rigor no caso de carcaças contaminadas por fezes no momento da evisceração, 
aplicando as medidas preconizadas no capítulo inspeção "post-morten". 

 
Capítulo IV 

INSPEÇÃO "POST-MORTEN" 
 
Art. 28. Consiste no exame de todos os órgãos e tecidos, abrangendo a observação e apreciação dos 
seus caracteres externos, sua palpação e abertura dos gânglios linfáticos correspondentes, além de 
cortes sobre o parênquima dos órgãos, quando necessário. 
 
Art. 29. A inspeção "post-morten" de rotina deve obedecer a seguinte seriação: 
I. Observação dos caracteres organolépticos e físicos do sangue por ocasião da sangria e durante o 
exame de todos os órgãos; 
II. Exame de cabeça, músculos mastigadores, língua, glândulas salivares e gânglios linfáticos 
correspondentes; 
III. Exame da cavidade abdominal, órgãos e gânglios linfáticos correspondentes; 
IV. Exame da cavidade toráxica, órgãos e gânglios linfáticos correspondentes; 
V. Exame geral da carcaça, serosas e gânglios linfáticos cavitários, inframusculares, superficiais e 
profundos acessíveis, além da avaliação das condições de nutrição. 
 
Art. 30. Sempre que a IM julgar necessário as carcaças de bovinos e bubalinos serão reexaminadas 
por outro funcionário, antes de darem entrada nas câmaras frigoríficas ou serem destinadas ao tendal. 
 
Art. 31. Devem ser sempre examinados, após incisão, os gânglios inguinais ou retromamários, ilíacos, 
pré-crurais e pré-peitorais. 
 
Art. 32. Todos os órgãos, inclusive os rins, serão examinados na sala de matança imediatamente 
depois de removidas as carcaças. 
 
Art. 33. Toda a carcaça, partes de carcaças e órgãos com lesões ou anormalidades que possam torná-
los impróprios para consumo, devem ser convenientemente assinalados pela IM e diretamente 
conduzidos ao "Departamento de Inspeção Final" (DIF), onde serão julgados após exame completo. 
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§ 1º Tais carcaças ou partes de carcaças não podem ser subdivididas ou removidas para outro local, 
sem autorização expressa da IM. 
§ 2º As carcaças partes e órgãos condenados ficam sob custódia da IM e serão conduzidos à graxaria, 
em carros especiais, acompanhados por um de seus funcionários. 
§ 3º Todo material condenado fica sob custódia da IM no "Departamento de Seqüestro" que não possa 
ser inutilizado no próprio dia da matança. 
 
Art. 34. As carcaças julgadas em condições de consumo são assinaladas com os carimbos previstos 
neste regulamento, por funcionário da IM. 
 
Art. 35. Em hipótese alguma é permitida a remoção, raspagem ou qualquer prática que possa mascarar 
lesões do exame da IM. 
 
Art. 36. Depois de aberta a carcaça ao meio, serão examinados o externo, costelas, vértebras e a 
medula espinhal. 
 
Art. 37. O couro de animais condenados por qualquer doença contagiosa, bem como os couros que 
eventualmente tenham tido contato com este, serão desinfetados por processo previamente aprovado 
pelo SIM/POA e sob as vistas da IM. 
 
Art. 38. Abcessos e lesões supuradas - carcaças, partes da carcaça ou órgãos com abcessos ou lesões 
supurados devem ser julgados pelo seguinte critério: 
I. Quando a lesão é externa, múltipla ou disseminada de modo a atingir grande parte da carcaça, esta 
deve ser condenada; 
II. Carcaças ou partes de carcaça que se contaminarem acidentalmente com pus serão também 
condenadas; 
III. Abcessos ou lesões supuradas localizadas podem ser removidas, condenando-se somente as partes 
atingidas; 
IV. Serão condenadas as carcaças com alterações gerais (emagrecimento, anemia e icterícia) 
decorrentes de processo purulento. 
 
Art. 39. Actinomicose e actinobacilose - devem ser condenadas carcaças com lesões generalizadas. 
Parágrafo único. Faz-se rejeição parcial dos seguintes casos: 
I. Quando as lesões são localizadas sem complicações secundárias e o animal se encontrar em boas 
condições de nutrição. Neste caso a carcaça deve ser aproveitada, depois de removidas e condenadas 
as partes atingidas; 
II. São condenadas as carcaças com lesões de actinomicose, exceto quando a lesão maxilar for 
discreta, estritamente localizada, sem supuração ou trajetos fistulosos; 
III. Quando a actinomicose for discreta e limitada a língua, interessando ou não os gânglios linfáticos 
correspondentes. A cabeça pode ser aproveitada, após a remoção e condenação da língua e seus 
gânglios. 
 
Art. 40. Adenites- quando localizadas implicam em rejeição da região que drena a linfa para os 
gânglios atingidos. 
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Art. 41. Anasarca- devem ser condenadas as carcaças que no exame "post-morten" demonstrem 
edema generalizado. 
Parágrafo único. Nos casos discretos e localizados, devem ser removidas e condenadas às partes 
atingidas. 
 
Art. 42. Animais novos- serão condenados animais novos nos seguintes casos: 
I. Quando a carne tenha aparência aquosa, flácida, dilacerando-se com facilidade, podendo ser 
perfurada com facilidade; 
II. Quando o desenvolvimento muscular, é incompleto e as massas musculares apresentam ligeira 
infiltração serosa e pequenas áreas edematosas; 
III. Quando a gordura perirenal é edematosa, de cor amarelo-sujo ou de um vermelho-acinzentado, 
mostrando apenas algumas ilhotas de gordura. 
 
Art. 43. Broncopneumonia verminótica/enfizema pulmonar e outras afecções: devem ser condenados 
os pulmões que apresentem localizações parasitárias, enfisema, aspirações de sangue ou alimentos, 
alterações pré-agonicas ou outras lesões localizadas, sem reflexo sobre a musculatura. 
 
Art. 44. Brucelose- devem ser condenadas as carcaças com lesões extensas. 
Parágrafo único. Nos casos de lesões localizadas, encaminham-se as carcaças à esterilização pelo 
calor, depois de removidas e condenadas as partes atingidas. 
 
Art. 45. Carbúnculo sintomático, anaplasmose, hemoglobinúria bacilar dos bovinos, septicemia 
hemorrágica, catarro maligno epizoótico, piroplasmoses, piemia, septicemia e vaccina- são 
condenadas as carcaças e órgãos de animais atacados por essas doenças. 
 
Art. 46. Carcaças contaminadas- devem ser condenadas as carcaças ou partes de carcaças 
contaminadas por fezes durante a evisceração ou qualquer fase do trabalho. 
§ 1º Serão condenadas as carcaças, partes de carcaças ou órgãos que se contaminem por contato com 
os pisos ou de qualquer outra forma desde que não seja possível a limpeza completa. 
§ 2º Nos casos do parágrafo anterior o material contaminado pode ser destinado à esterilização pelo 
calor, a juízo da IM, tendo-se em vista a limpeza praticada. 
§ 3º Nos casos em que se fizer necessária à esterilização, pelo calor, e que o estabelecimento não 
disponha de tal equipamento, toda a carcaça será condenada. 
 
Art. 47. Carbúnculo hemático - devem ser condenadas as carcaças portadoras de carbúnculo hemático, 
inclusive couro, chifres, cascos, pelos, vísceras, conteúdo intestinal, sangue e gordura, impondo-se a 
imediata execução das seguintes medidas: 
I. Não podem ser evisceradas as carcaças portadoras de carbúnculo hemático; 
II. Quando o reconhecimento ocorrer após a evisceração, impõe-se imediata limpeza e desinfecção de 
todos os locais que possam ter tido contato com resíduos do animal; 
III. Uma vez constatada a presença de carbúnculo, a matança é automaticamente interrompida e 
imediatamente inicia-se a desinfecção; 
IV. Recomenda-se para desinfecção o emprego de uma solução de hidróxido de sódio à 5% (cinco por 
cento). A solução deverá ser recente e empregada imediatamente, tão quente quanto possível. Deve-se 
proteger os olhos, sendo prudente ter pronta uma solução fraca de ácido acético, por exemplo, para ser 
utilizada em caso de queimaduras pela solução desinfetante. 



 

 
 

 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

Procuradoria Geral do Município 
 

 

Prefeitura de Palmeira, Rua Luiza T. Malucelli, nº 134, centro cívico – CEP 84.130-000 – Palmeira/PR – Fone: (42) 
3909-5000 

homepage: www.prefeiturapalmeira.com.br 

 

 

V. Pode-se empregar também uma solução recente de hipoclorito de sódio a um por cento; 
VI. A aplicação de qualquer desinfetante exige a seguir abundante lavagem com água corrente e largo 
emprego de vapor; 
VII. O pessoal que manipulou o material carbunculoso, depois de lavagem das mãos e braços, usará 
como desinfetante uma solução de bicloreto de mercúrio 1:1000(um por mil), por contato durante no 
mínimo um minuto; 
VIII. Como medida de precaução todas as pessoas que tiverem contato com material infeccioso, serão 
mandadas ao serviço médico mais próximo; 
IX. Todas as carcaças ou partes de carcaças, inclusive couros, chifres, vísceras, que entrarem em 
contato com animais ou materiais carbunculosos devem ser condenados. 
 
Art. 48. Carnes cansadas (febre de fadiga) - em todos os casos faz-se a rejeição total. 
Parágrafo único. No caso de alterações localizadas e bem circunscritas a um só grupo muscular e 
depois de negativo o exame microscópico direto, a carcaça será destinada à esterilização pelo calor 
após remoção e condenação das partes atingidas. 
 
Art. 49. Carnes caquéticas - são condenadas as carcaças. 
 
Art. 50. Carnes magras - animais magros livres de qualquer processo patológico, podem ser 
destinados a aproveitamento condicional (conserva, salsicharia, salga). 
 
Art. 51. Carnes hidremicas - são condenadas as carcaças de animais que apresentem infiltração 
edematosa dos parênquimas ou do tecido conjuntivo. 
 
Art. 52. Carnes fermentadas (febris) - devem ser condenadas as carcaças de animais que apresentem 
alterações musculares acentuadas e difusas, bem como quando existe degenerescência do miocárdio, 
fígado, rins ou reação do sistema linfático, acompanhada de alterações musculares. 
§ 1º São condenadas as carcaças em início de processo putrefativo, ainda que em área muito limitada. 
§ 2º A rejeição será total quando o processo coexista em lesões inflamatórias de origem gástrica ou 
intestinal e, principalmente, quando se tratar de vitelos. 
§ 3º A rejeição será parcial quando a alteração é limitada a um grupo muscular e as modificações 
musculares são pouco acentuadas, com negatividade do exame microscópico direto, destinando-se a 
carcaça à esterilização pelo calor, depois de removidas as partes atingidas. 
 
Art. 53. Carnes repugnantes - são assim consideradas e condenadas as carcaças que apresentem mau 
aspecto, coloração anormal ou que exalem odores medicamentosos, excrementiciais, sexuais e outros 
considerados anormais. 
 
Art. 54. Carnes sanguinolentas - serão condenadas as carcaças desde que a alteração seja consequente 
de doenças do aparelho digestivo. 
Parágrafo único. Quando as lesões hemorrágicas ou congestivas decorrerem de contusões, 
traumatismo ou fratura, a rejeição será limitada às regiões atingidas. 
 
Art. 55. Carnes responsáveis por toxiinfecções- todas as carcaças devem ser condenadas. 
Considerando-se como tais as que procedem de animais que apresentarem: 
I. inflamação aguda dos pulmões, pleura, peritônio, pericárdio e meninges; 
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II. gangrena, gastrite e enterite hemorrágica ou crônica; 
III. septicemia ou piemia de origem puerperal, traumática ou sem causa evidenciada; 
IV. metrite e/ou mastite difusa aguda; 
V. poliartrite; 
VI. flebite umbilical; 
VII. pericardite traumática ou infecciosa; 
VIII. qualquer inflamação aguda, abcesso ou lesão supurada associada a nefrite aguda, 
degenerescência gordurosa do fígado, hipertrofia do baço, hiperemia pulmonar, hipertrofia 
generalizada dos gânglios linfáticos e rubefação difusa do couro. 
 
Art. 56. Cirrose hepática- os fígados com cirrose atrófica ou hipertróficos devem ser condenados, 
exigindo-se neste caso rigoroso exame do animal, no intuito de se eliminar a hipótese de doenças 
infecto contagiosas. 
Parágrafo único. São também condenados os fígados com cirrose decorrente d localização 
parasitária. 
 
Art. 57. Cisticercoses- serão condenadas as carcaças com infestações intensas pelo "Cysticercusbovis" 
ou quando a carne é aquosa e/ou descorada. 
§ 1º Entende-se por infestação intensa a comprovação de um ou mais cistos em incisões praticadas em 
várias partes da musculatura e numa área correspondente a aproximadamente à palma da mão do 
inspetor. 
§ 2º Faz-se rejeição parcial nos seguintes casos: 
I. quando se verificar infestação discreta ou moderada, após cuidadoso exame sobre o coração, 
músculos da mastigação, língua, diafragma e seus pilares, bem como sobre músculos facilmente 
acessíveis. Nestes casos devem ser removidas e condenadas todas as partes com cistos, inclusive os 
tecidos circunvizinhos, as carcaças são recolhidas às câmaras frigoríficas ou desossadas e a carne 
tratada por salmoura, por no mínimo 21 (vinte e um) dias em condições que permitam, a qualquer 
momento sua identificação. Esse período pode ser reduzido por 10 (dez) dias, desde que a temperatura 
nas câmaras frigoríficas seja mantida sem oscilação e no máximo a 1ºC (um grau centígrado); 
II. quando o número de cistos for maior do que o mencionado no item anterior, mas a infestação não 
alcance generalização, a carcaça será destinada à esterilização pelo calor; 
III. podem ser aproveitadas para consumo as carcaças que apresentem um único cisto já calcificado, 
após a remoção e condenação desta parte. 
§ 3º As vísceras, com exceção dos pulmões, coração, porção carnosa do esôfago e a gordura das 
carcaças destinadas ao consumo ou refrigeração, não sofrerão qualquer restrição, desde que 
consideradas isentas de infestação. Os intestinos podem ser aproveitados para envoltório. 
§ 4º Quando tratar de bovinos com menos de 6 (seis) meses de idade, a pesquisa de "C. bovis" pode 
ficar limitada a um cuidadoso exame da superfície do coração e de outras superfícies musculares 
visíveis. 
§ 5º Na rotina de inspeção obedecem-se às seguintes normas: 
I. cabeça- observam-se e incisam-se os masseteres e pterigóides internos e externos; 
II. língua- observar externamente, palpar e praticar cortes quando surgir suspeita quanto à existência 
de cistos; 
III. coração- examina-se a superfície externa, faz-se uma incisão longitudinal, da base à ponta da 
parede do ventrículo esquerdo e do septo interventricular, examinando-se as superfícies de cortes, bem 
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como as superfícies mais internas. Praticam-se largas e numerosas incisões em toda musculatura desde 
que já tenha sido verificada a presença de cistos na cabeça ou língua; 
IV. inspeção final- identifica-se as lesões parasitárias e examina-se os músculos mastigadores, 
coração, porção muscular e pilares do diafragma, músculos do pescoço, intercostais e outros, sempre 
que necessário. 
 
Art. 58. Contusão- condena-se animais com contusões generalizadas. 
Parágrafo único. Nos casos de contusão localizada, o aproveitamento deve ser condicional, após 
remoção das partes atingidas. 
 
Art. 59. Equinococose- são condenadas as carcaças quando os animais também apresentem caquexia. 
§ 1º Os órgãos e as partes atingidas serão sempre condenados. 
§ 2º Fígados portadores de uma ou outra lesão de equinococose periférica, calcificada e bem 
circunscrita, podem ter aproveitamento condicional, após a remoção e condenação das partes 
atingidas. 
 
Art. 60. Esofagostomose- sempre que haja caquexia consecutiva as carcaças devem ser condenadas. 
Parágrafo único. Os intestinos ou partes podem ser aproveitados, sempre que os nódulos sejam em 
pequeno número e possam ser extirpados. 
 
Art. 61. Parto recente e fetos- carcaças que apresentem sinais de parto recente, devem ser destinadas à 
esterilização, desde que não haja evidência de infecção. 
§ 1º Os fetos serão condenados. 
§ 2º A IM poderá permitir a venda de fetos bovinos com desenvolvimento superior a 7 (sete) meses, 
procedentes de vacas sãs. 
§ 3º É proibida a estocagem de fetos, bem como o emprego da sua carne na elaboração de embutidos e 
enlatados. 
§ 4º Quando houver aproveitamento de couros de fetos, sua retirada deve ser feita na graxaria. 
 
Art. 62. Glândulas mamárias- devem ser removidas intactas. 
§ 1º A presença de pus nas mamas, entrando em contato com a carcaça ou partes de carcaça, determina 
a remoção e condenação das partes contaminadas. 
§ 2º O aproveitamento das glândulas mamárias para fins alimentícios pode ser permitido depois de 
rigoroso exame do órgão. 
§3º As glândulas mamárias portadoras de mastite e reagentes à brucelose são sempre condenadas. 
 
Art. 63. Glossites- condenam-se todas as línguas. 
Parágrafo único. Nos casos de lesões completamente cicatrizadas, as línguas podem ser destinadas à 
salsicharia, depois de retirada do epitélio. 
 
Art. 64. Hepatite nodular necrosante- são condenados os fígados. 
Parágrafo único. Quando a lesão coexiste com outras alterações, a carcaça também deve ser 
condenada. 
 
Art. 65. Icterícia- devem ser condenadas as carcaças que apresentem coloração amarela intensa ou 
amarelo-esverdeada, não só na gordura, mas também no tecido conjuntivo, aponevroses, ossos, túnica 
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interna dos vasos, concomitantemente com afecções hepáticas, numerosas manchas sanguíneas devido 
sangria mal feita, musculatura avermelhada e gelatinosa, sinais de caquexia ou anemia decorrentes de 
intoxicação ou infecção. 
§ 1º Quando tais carcaças não revelem caracteres de infecção ou intoxicação e venham a perder a cor 
normal após a refrigeração, podem ser dadas ao consumo. 
§ 2º Quando, no caso do parágrafo anterior as carcaças conservem sua coloração depois de resfriadas, 
podem ser destinadas ao aproveitamento condicional, a juízo da IM. 
§ 4º O julgamento de carcaças com tonalidade amarela ou amarelo-esverdeada será sempre realizado 
com luz natural. 
 
Art. 66. Ingestão de produtos tóxicos- as carcaças provenientes de animais sacrificados, após a 
ingestão de produtos tóxicos, acidentalmente ou em virtude de tratamento terapêutico incidem em 
rejeição total. 
 
Art. 67. Lesões do coração (miocardite, endocardite, linfangiectasia)- devem ser condenados os 
corações com miocardite e endocardite. 
Parágrafo único. Os corações com linfangiectasia podem ter aproveitamento condicional na 
salsicharia. 
 
Art. 68. Lesões renais (nefrites, nefroses, pielonefrites ou outras)- implica em estabelecer se estão ou 
não ligadas a doenças infecto-contagiosas. 
Parágrafo único. Os rins lesados devem ser condenados. 
 
Art. 69. Miíases- são condenadas as regiões e órgãos invadidos por larvas. 
Parágrafo único. Quando a infestação já determinou alterações musculares, com mau cheiro, a 
carcaça deve ser julgada de acordo com a extensão da alteração, removendo-se e condenando-se as 
partes atingidas. 
 
Art. 70. Órgãos de coloração anormal ou outras afecções- devem ser condenados. 
 
Art. 71. Pâncreas com "Euritemacoelomaticum"- são condenados os pâncreas infestados. 
 
Art. 72. Rins císticos- devem ser condenados. 
 
Art. 73. Sarnas- carcaças de animais portadores de sarna em estado avançado, acompanhadas de 
caquexia ou de reflexo sobre a musculatura, devem ser condenadas. 
 
Art. 74. Teleangiectasia maculosa do fígado (angiomatose)- nos casos desta afecção obedecem-se as 
seguintes normas: 
I. condenação total, quando a lesão atingir metade ou mais do órgão; 
II. aproveitamento condicional no caso de lesões discretas, após remoção e condenação das partes 
atingidas. 
 
Art. 75.Tuberculose- a condenação total pode ser feita nos seguintes casos: 
I. quando no exame "ante-mortem" o animal estiver febril; 
II. quando a tuberculose é acompanhada de anemia ou caquexia; 



 

 
 

 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
ESTADO DO PARANÁ 

Procuradoria Geral do Município 
 

 

Prefeitura de Palmeira, Rua Luiza T. Malucelli, nº 134, centro cívico – CEP 84.130-000 – Palmeira/PR – Fone: (42) 
3909-5000 

homepage: www.prefeiturapalmeira.com.br 

 

 

III. quando se constatarem alterações tuberculosas nos músculos, tecidos intra-musculares, ossos, 
articulações, gânglios linfáticos que drenam a linfa dessas partes; 
IV. quando ocorrem lesões caseosas concomitantes em órgãos toráxicos e abdominais, com alterações 
de suas serosas; 
V. quando houver lesões miliares de parênquimas ou serosas; 
VI. quando as lesões forem múltiplas, agudas e progressivas, havendo inflamação aguda nas 
proximidades das lesões, necrose de liquefação ou presença de tubérculos jovens; 
VII. quando existir tuberculose generalizada. 
§ 1º A tuberculose é considerada generalizada, quando além das lesões do aparelho respiratório, 
digestivo e seus gânglios linfáticos, são encontradas lesões em um dos seguintes órgãos: baço, rins, 
ovários, testículos, cápsulas supra-renais, cérebro e medula espinhal ou suas membranas. Tubérculos 
numerosos uniformemente distribuídos em ambos os pulmões, também evidenciam generalização. 
§ 2º A rejeição é feita nos seguintes casos: 
I. Quando partes da cabeça ou órgão apresentem lesões de tuberculose; 
II. Quando se tratar de tuberculose localizada em tecidos imediatamente sob a musculatura, como a 
tuberculose da pleura e peritônio parietais; neste caso a condenação incidirá não apenas sobre a 
membrana ou parte atingida, mas também sobre a parede torácica ou abdominal correspondente; 
III. Quando parte da carcaça ou órgãos se contaminarem com material tuberculoso, por contato 
acidental de qualquer natureza; 
IV. As cabeças com lesões tuberculosas devem ser condenadas, exceto quando correspondam a 
carcaças julgadas em condições de consumo e desde que na cabeça as lesões sejam discretas, 
calcificadas ou encapsuladas, limitadas no máximo a dois gânglios, caso em que serão consideradas 
em condições de esterilização pelo calor, após remoção e condenação dos tecidos lesados; 
V. Devem ser condenados os órgãos cujos gânglios linfáticos correspondentes apresentem lesões 
tuberculosas; 
VI. Intestino e mesentério com lesões de tuberculose são também condenados, a menos que as lesões 
sejam discretas, confinadas a gânglios linfáticos e a respectiva carcaça não tenha sofrido qualquer 
restrição, nestes casos os intestinos podem ser aproveitados como envoltório e a gordura para fusão, 
depois da, remoção e condenação dos gânglios atingidos. 
§ 3º Após a esterilização pelo calor podem ser aprovadas as carcaças com alterações de origem 
tuberculosa, desde que sejam discretas, localizadas, calcificadas ou encapsuladas e estejam limitadas a 
gânglios e órgãos, não havendo evidência de uma invasão recente do bacilo tuberculoso, através do 
sistema circulatório e feito sempre remoção e condenação das partes atingidas. Enquadra-se neste 
parágrafo os seguintes casos: 
I. Quando houver lesões de um gânglio linfático cervical e de dois grupos ganglionares viscerais de 
uma só cavidade orgânica, tais como: gânglios cervicais e hepáticos e mesentéricos; 
II. Nos gânglios cervicais, um único grupo de gânglios viscerais e num só órgão de uma só cavidade 
orgânica, tais como: gânglios cervicais e brônquicos e no pulmão ou então nos gânglios cervicais e 
hepáticos e no fígado; 
III. Em dois grupos de gânglios viscerais e num órgão de uma única cavidade orgânica, tais como: nos 
gânglios brônquicos e nos pulmões ou nos gânglios hepáticos e mesentéricos do fígado; 
IV. Em dois grupos de gânglios viscerais da cavidade torácica e num único grupo da cavidade 
abdominal ou então num só grupo de gânglios linfáticos viscerais da cavidade torácica e em dois 
grupos da cavidade abdominal, tais como: gânglios brônquicos, mediastinais e hepáticos, ou então nos 
brônquicos, hepáticos e mesentéricos; 
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V. Nos gânglios linfáticos cervicais, num grupo de gânglios viscerais em cada cavidade orgânica, tais 
como: cervicais, brônquicos e hepáticos; 
VI. Nos gânglios cervicais e um grupo de gânglios viscerais em cada cavidade orgânica, com focos 
discretos e perfeitamente limitados no fígado, especialmente quando se tratar de suínos, pois as lesões 
tuberculosas do fígado são nesta espécie consideradas primárias e de origem alimentar. 
§ 4º Carcaças que apresentem lesões de caráter mais grave e em maior número do que as assinaladas 
no parágrafo anterior, não se enquadrando porém, nos casos enumerados para condenação total, 
poderão ser utilizadas para preparo de gorduras comestíveis, após removidas as partes lesadas. 
§ 5º O aproveitamento condicional, por esterilização pelo calor, pode ser permitido, depois de 
removidas as partes ou órgãos alterados, em todos os demais casos. 
 
Art. 76. Tumores malignos- são condenadas as carcaças, partes de carcaças ou órgãos, com ou sem 
metástase. 
Parágrafo único. Quando o tumor de um órgão interno tenha repercussão por qualquer modo, sobre o 
estado geral do animal, a carcaça deve ser condenada. 
 
Art. 77. Uronefrose- condenam-se os rins. 
 
Art. 78. Quando se fizer necessária a esterilização de carcaças ou partes destas através do calor, e o 
estabelecimento não apresentar condições para tal, as mesmas serão condenadas. 
 
Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de junho de 2021. 
 
 
 
 

Sérgio Luis Belich 
Prefeito do Município de Palmeira 

 
 


