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Decreto nº 14.490 de 17/06/2021 
 

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

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

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento de Inspeção Sanitária e Industrial para leite e 
derivados. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da publicação, revogando o Decreto nº 4101 

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 
PARA LEITE E DERIVADOS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 
 
Art. 1º Para os fins deste Regulamento, são adotados os seguintes conceitos: 
 
I - boas práticas agropecuárias: conjunto de atividades, procedimentos e ações adotadas na propriedade 
rural com a finalidade de obter leite de qualidade e seguro ao consumidor e que englobam desde a 
organização da propriedade, suas instalações e equipamentos, bem como formação e capacitação dos 
responsáveis pelas tarefas cotidianas realizadas; 
II - contagem padrão em placas: contagem de microrganismos - bactérias, leveduras e fungos 
filamentosos - capazes de formar colônias contáveis em meio de cultura sólido e sob incubação 
aeróbica por setenta e duas horas a uma temperatura de trinta graus Celsius, em conformidade plena 
com o método de referência estabelecido pela Norma Internacional ISO 4833, expressa em unidades 
formadoras de colônia por mililitro de leite; 
III - leite cru refrigerado: é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos 
estabelecimentos de leite e derivados sob serviço de inspeção oficial. 
IV - leite pasteurizado: é o leite fluido submetido a um dos processos de pasteurização previstos na 
legislação vigente, envasado automaticamente em circuito fechado e destinado a consumo humano 
direto. 
V - leite tipo A: é o leite fluido, produzido, beneficiado e envasado exclusivamente em Granja 
Leiteira, submetido a um dos processos de pasteurização previstos na legislação vigente, envasado 
automaticamente em circuito fechado e destinado a consumo humano direto. 
VI - tanque de expansão direta: é o tanque de refrigeração dimensionado de modo a permitir a 
refrigeração do leite cru até temperatura igual ou inferior a 4,0°C (quatro graus Celsius) no tempo 
máximo de três horas, independentemente de sua capacidade, com as características de desempenho e 
eficiência de acordo com regulamento técnico específico; 
VII- tanque de uso comunitário: é o tanque de expansão direta, utilizado de forma coletiva 
exclusivamente por produtores de leite; 
VIII - transvase: é a transferência em sistema fechado entre tanques isotérmicos de veículos 
transportadores do leite cru refrigerado coletado na propriedade rural;  
IX - teste do Álcool/Alizarol 72% v/v: prova físico-química executada por meio da adição e mistura de 
volumes iguais de leite e de uma solução de alizarol 72% v/v (1,2 dihidroxiantraquinona - alizarina - a 
0,2 % m/v em álcool etílico com graduação alcoólica de 72% v/v neutralizado), realizando-se 
interpretação conforme aspecto assumido pela mistura. 
 

CAPÍTULO II 
DO ESTADO SANITÁRIO DO REBANHO 

 
Art. 2º A sanidade do rebanho leiteiro deve ser acompanhada por um Responsável técnico, médico 
veterinário, conforme estabelecido em normas específicas e constar nos programas de autocontrole dos 
estabelecimentos as Boas Práticas Agropecuárias, conforme legislação vigente. 
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Parágrafo único: Todos os fornecedores devem ter as boas práticas agropecuárias implementadas e 
contemplar no mínimo: 
I - manejo sanitário; 
II - manejo alimentar e armazenamento de alimentos; 
III - qualidade da água; 
IV - refrigeração e estocagem do leite; 
V - higiene pessoal e saúde dos trabalhadores; 
VI - higiene de superfícies, equipamentos e instalações; 
VII - controle integrado de pragas; 
VIII - capacitação dos trabalhadores; 
IX - manejo de ordenha e pós-ordenha; 
X - adequação das instalações, equipamentos e utensílios para produção de leite; 
XI - manejo de resíduos e tratamento de dejetos e efluentes; 
XII- uso racional e estocagem de produtos químicos, agentes tóxicos e medicamentos veterinários; 
XIII- manutenção preventiva e calibragem de equipamentos; 
XIV - controle de fornecedores de insumos agrícolas e pecuários; 
XV - fornecimento de material técnico como manuais, cartilhas, entre outros; e 
XVI - adoção de práticas de manejo racional e de bem-estar animal. 
 
Art. 3º As atribuições do médico veterinário responsável pela propriedade rural incluem: 
I - o controle sistemático de parasitoses; 
II - o controle sistemático de mastites;  
III - o controle de brucelose (Brucellaabortus) e tuberculose (Mycobacterium bovis), respeitando 
normas e procedimentos estabelecidos no Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. 
 
Art. 4º O estabelecimento produtor de leite e derivados para obter o registro no SIM/POA deverá 
apresentar a Certificação de Livre de tuberculose e brucelose do rebanho, ou controlado para 
tuberculose e brucelose, conforme Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da 
Tuberculose Animal – PNCEBT. 
 
Art. 5º É proibido o envio a qualquer estabelecimento industrial o leite de fêmeas que, 
independentemente da espécie: 
I - pertençam à propriedade que esteja sob interdição; 
II - não se apresentem clinicamente sãs e em bom estado de nutrição; 
III - estejam no último mês de gestação ou na fase colostral; 
IV - apresentem diagnóstico clínico ou resultado de provas diagnósticas que indiquem a presença de 
doenças infectocontagiosas que possam ser transmitidas ao ser humano pelo leite; 
V - estejam sendo submetidas a tratamento com produtos de uso veterinário durante o período de 
carência recomendado pelo fabricante;  
VI - recebam alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a qualidade do leite. 

 
CAPÍTULO III 

DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
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Art. 6º A dependência de ordenha deve ser mantida limpa antes, durante e após a obtenção da matéria-
prima. 
Parágrafo único - A higienização e a manutenção do equipamento de ordenha devem ser realizadas de 
acordo com as recomendações do fabricante. 
 
Art. 7º Para a refrigeração do leite cru na propriedade rural devem ser utilizados sistema de pré-
resfriamento ou tanque de expansão direta ou ambos. 
 
Art. 8º O tanque de refrigeração e armazenagem do leite, de uso individual ou comunitário, deve: 
I - ser instalado na propriedade rural em local adequado, provido de paredes, cobertura, pavimentação, 
iluminação, ventilação e ponto de água corrente; 
II - apresentar condição de acesso apropriado ao veículo coletor; 
III - ser mantido sob condições de limpeza e higiene; e 
IV - ter capacidade mínima de armazenar a produção de acordo com a estratégia de coleta. 
 
Art. 9º As instalações e equipamentos devem atender a Norma Técnica específica para leite e 
derivados. 
 

CAPÍTULO IV 
DA CLASSIFICAÇÃO 

 
Art. 10. Os estabelecimentos para leite e derivados são classificados em: 
I – Granja Leiteira; 
II- Usina de Beneficiamento; 
III – Fábrica de Laticínios; 
IV – Queijaria; e 
V – Entreposto de Laticínios. 
§1º– Entende-se por Granja Leiteira o estabelecimento destinado à produção, pasteurização e envase 
de leite para o consumo humano direto e à elaboração de derivados lácteos, a partir de leite de sua 
própria produção e/ou de seus associados. 
§2º – Entende-se por Usina de Beneficiamento o estabelecimento que tem por finalidade principal a 
recepção, pré-beneficiamento, beneficiamento e envase de leite destinado ao consumo humano direto. 
§3º – Entende-se por Fábrica de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção de leite para o 
preparo de quaisquer derivados lácteos. 
§4º – Entende-se por Queijaria o estabelecimento localizado em propriedade rural, destinado à 
fabricação de queijos, elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção e/ou de seus 
associados. 
§5º – Entende-se por Entreposto de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção, toalete, 
maturação, classificação, fracionamento, acondicionamento e armazenagem de derivados lácteos. 

 
CAPÍTULO V 

DO BENEFICIAMENTO 
 
 Art. 11. Entende-se por beneficiamento do leite, seu tratamento desde a seleção, por ocasião da 
entrada em qualquer estabelecimento, até o acondicionamento final, compreendendo as seguintes 
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operações: filtração, pasteurização, refrigeração, acondicionamento e outras práticas tecnicamente 
aceitáveis. 
§ 1º É proibido misturar o leite, sem a retirada de amostra de cada produtor, devidamente identificada 
parafins de análise. 
§ 2º É proibido o emprego de substâncias químicas na conservação do leite. 
 
Art. 12. Entende-se por filtração a retirada por processo mecânico das impurezas do leite, mediante 
centrifugação ou passagem em material filtrante próprio. 
Parágrafo único. Todo o leite destinado ao consumo deve ser filtrado antes de qualquer outra operação 
de beneficiamento. 
 
Art. 13. Entende-se por pasteurização o emprego conveniente do calor seguido de resfriamento, com o 
fim de destruir totalmente a flora microbiana patogênica sem alteração sensível da constituição física e 
dos seus elementos bioquímicos, assim como de suas propriedades organolépticas normais. 
§ 1º Permitem-se os seguintes processos de pasteurização: 
a) Pasteurização lenta - consiste no aquecimento do leite, entre 62ºC (sessenta e dois graus 
centígrados) e 65ºC (sessenta e cinco graus centígrados) por 30 minutos, mantendo-se sob agitação 
lenta em aparelhagem apropriada seguido de rápido resfriamento a uma temperatura entre 2ºC (dois 
graus centígrados) a 5ºC (cinco graus centígrados). 
b) Pasteurização rápida ou de curta duração - consiste no aquecimento do leite em camada laminar a 
uma temperatura entre 72ºC (setenta e dois graus centígrados) a 75ºC (setenta e cinco graus 
centígrados) por 15 (quinze) a 20 (vinte) segundos, seguido de um rápido resfriamento a uma 
temperatura entre 2ºC (dois graus centígrados) a 5ºC (cinco graus centígrados). Este processo será 
realizado em aparelhagem própria que atenda às especificações técnicas exigidas. 
§ 2º Logo após a pasteurização o leite deve ser distribuído envasado ao consumo ou armazenado em 
câmara frigorífica a 5ºC (cinco graus centígrados) no máximo. 
§ 3º É permitido o armazenamento frigorífico do leite pasteurizado em tanques isotérmicos providos 
de mexedores automáticos, à temperatura de 2º a 5ºC (dois a cinco graus centígrados), desde que, após 
o envasamento o leite seja dado ao consumo dentro do prazo fixado por este Regulamento. 
§ 4º É proibida a repasteurização do leite. 
§ 5º Só se permite utilização de aparelhagem convenientemente instalada e em perfeito 
funcionamento, provida de dispositivos de controle termorregulador, de registradores de temperatura, 
válvula de retorno e outros que venham a ser considerados necessários para o controle técnico-
sanitário da operação. 
§ 6º O pasteurizador lento deve ser construído de material apropriado, com dispositivo para 
aquecimento e resfriamento, de leite, equipado com homogeinizador de temperatura e termo-
regulador, de modo que a pasteurização não provoque alterações na constituição físico-química bem 
como nas propriedades organolépticas do leite. 
 
Art. 14. Entende-se por refrigeração, a aplicação do frio industrial ao leite cru ou pasteurizado, 
baixando-se a temperatura a graus que inibam temporariamente o desenvolvimento microbiano. 
Parágrafo único. Para diversos tipos de leite são fixados os seguintes limites superiores de 
temperatura: 
a) refrigeração no posto, para ser transportado à usina ou entreposto-usina a 5ºC (cinco graus 
centígrados). 
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b) conservação no entreposto-usina antes da pasteurização, em tanques com agitador mecânico - 5ºC 
(cinco graus centígrados). 
c) refrigeração após a pasteurização a 5ºC (cinco graus centígrados). 
d) conservação envasado, em câmara frigorífica, que deve ser mantida a 5ºC (cinco graus centígrados). 
e) entrega ao consumo, leite envasado a 10ºC (dez graus centígrados). 
f) entrega ao consumo, leite esterilizado a temperatura ambiente. 
 
Art. 15. Entende-se por congelação a aplicação intensa do frio ao leite, de modo a solidificá-lo 
periférica e parcialmente. 
Parágrafo único. A congelação só pode ser realizada mediante autorização do SIM/POA 
 
Art. 16. Entende-se por envasamento, a operação pela qual o leite é embalado higienicamente, de 
modo a evitar a contaminação, facilitar sua distribuição e excluir a possibilidade de fraude. 
§ 1º O envasamento só pode ser realizado em propriedades leiteiras, usinas de beneficiamento de leite, 
entrepostos-usinas e ainda nos casos previstos neste Regulamento. 
§ 2º O envase do leite deverá ser feito mecanicamente em embalagens invioláveis de material estéril e 
eficiente, de acordo com as normas deste regulamento, obedecidos os critérios para cada tipo de leite. 
 
Art. 17. O leite envasado deve ser acondicionado em recipientes higiênicos, leves e de fácil limpeza, 
devendo as usinas de beneficiamento e entrepostos-usinas, dispor de instalações para a lavagem dos 
mesmos, vedado seu uso para outros fins. 

 
CAPÍTULO VI 

DA ROTULAGEM 
 
Art. 18. A impressão dos rótulos nas embalagens do leite "in natura" deve seguir a seguinte 
padronização: 
a) Ter a inscrição do "tipo" de fácil visualização; 
b) Ser impresso na cor: 
1- "azul" para o leite tipo A; 
2- "verde" para o leite Semi desnatado; 
3- "amarelo" para o leite desnatado; 
4- "marron" para o reconstituído; 
5- "bordo" para o leite tipo integral; 
 
Art. 19. As usinas e entrepostos que beneficiam mais de um tipo de leite, podem adotar embalagens 
diferentes para cada tipo, desde que aprovadas pelo SIM/POA. 

 
CAPÍTULO VII 

LEITE E DERIVADOS LÁCTEOS 
 
Art. 20. É permitida a produção dos seguintes tipos de leites fluidos: 
I – leite cru refrigerado; 
II – leite cru pré-beneficiado; 
III – leite fluido a granel de uso industrial; 
IV – leite pasteurizado; 
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V – leite UAT ou UHT; 
VI – leite esterilizado; e 
VII – leite reconstituído. 
 
Art. 21. Leite cru refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos 
estabelecimentos de leite e derivados submetidos à inspeção sanitária oficial, devendo: 
I – ser transportado em carro-tanque isotérmico da propriedade rural para um estabelecimento 
industrial; 
II – dar entrada nos estabelecimentos industriais em seu estado integral, nos termos do presente 
Regulamento; e 
III – ser processado somente após a realização das análises laboratoriais constantes em normas 
complementares. 
§1º É fixado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas como limite entre o término da ordenha 
inicial e a chegada do leite ao estabelecimento beneficiador. 
§2º A captação de leite na propriedade rural e seu transporte a granel, bem como as suas características 
de composição e qualidade, devem atender às normas complementares. 
§3ºÉ permitido o transporte em latões de leite cru não refrigerado das propriedades rurais, em casos de 
agroindústria rural de pequeno porte, desde que chegue ao estabelecimento industrial até 2 horas após 
início da ordenha. 
 
Art. 22. Leite cru pré-beneficiado é o leite elaborado a partir do leite cru refrigerado, submetido à 
filtração ou clarificação e refrigeração industrial, podendo ser padronizado quanto ao teor de matéria 
gorda, transportado a granel de um estabelecimento industrial a outro para ser processado como leite 
beneficiado para consumo humano direto ou para transformação em derivados lácteos. 
§1º Não é permitida a realização das operações de clarificação e padronização da matéria gorda no 
Posto de Refrigeração. 
§2º Deve atender às normas complementares. 
 
Art. 23. Leite fluido a granel de uso industrial é o leite refrigerado, submetido opcionalmente à 
termização (pré-aquecimento), pasteurização e padronização da matéria gorda, transportado a granel 
de um estabelecimento industrial a outro para ser processado e que não seja destinado ao consumo 
humano direto. 
 
Art. 24. A transferência de leite cru pré-beneficiado, do leite fluido a granel de uso industrial e de 
outras matérias-primas transportadas a granel entre estabelecimentos industriais deve ser realizada em 
carros tanque isotérmicos lacrados e etiquetados, acompanhados de boletim de análises, sob 
responsabilidade do estabelecimento de origem. 
 
Art. 25. São considerados leites para consumo humano direto o leite pasteurizado, o leite UAT (Ultra 
Alta Temperatura) ou UHT, o leite esterilizado e o leite reconstituído. 
Parágrafo único – Outros tipos de leite para consumo humano direto não previstos no presente 
Regulamento poderão ser definidos em normas específicas. 
 
Art. 26. Leite pasteurizado é o leite fluido elaborado a partir de leite cru refrigerado ou leite cru pré-
beneficiado, pasteurizado pelos processos previstos no presente Regulamento. 
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Art. 27. Leite UHT é o leite fluido elaborado a partir do leite cru refrigerado ou leite cru pré-
beneficiado, homogeneizado e submetido a processo de ultra-alta temperatura conforme definido no 
presente Regulamento. 
 
Art. 28. Leite esterilizado é o leite fluido elaborado a partir do leite cru refrigerado ou leite cru 
prébeneficiado, previamente envasado e submetido a processo de esterilização, conforme definido no 
presente Regulamento. 
 
Art. 29. Leite reconstituído é o produto resultante da dissolução em água do leite em pó ou 
concentrado, adicionado ou não de gordura Láctea até atingir o teor de matéria gorda fixado para o 
respectivo tipo, seguido de homogeneização, quando for o caso, e tratamento térmico previsto no 
presente Regulamento. 
§1º A produção de leite reconstituído para consumo humano direto somente pode ocorrer com a 
autorização do SIM, em situações emergenciais de desabastecimento público. 
§2º Para a produção de leite reconstituído deve ser atendida normas específicas. 
 
Art. 30. Na elaboração de leite e derivados das espécies caprina, bubalina e outras devem ser seguidas, 
naquilo que lhes for aplicável, as exigências previstas no presente Regulamento e demais legislações 
específicas. 
Parágrafo único – As particularidades de produção, identidade e qualidade dos leites e derivados das 
diferentes espécies devem atender normas específicas. 
 
Art. 31. Derivado lácteo é o produto obtido mediante processamento tecnológico do leite, podendo 
conter apenas ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia funcionalmente necessários para o 
processamento. 
 
Art. 32. Produto lácteo composto é o derivado lácteo no qual o leite, os produtos lácteos ou os 
constituintes do leite constituam mais que 50% (cinquenta por cento) do produto final massa/massa, 
tal como se consome, sempre que os constituintes não derivados do leite não estejam destinados a 
substituir total ou parcialmente qualquer dos constituintes do leite. 
 
Art. 33. Mistura, para efeito do presente Regulamento, é o derivado lácteo que contém em sua 
composição final mais que 50% (cinquenta por cento) de produtos lácteos ou produtos lácteos 
compostos, tal como se consome, permitindo-se a substituição dos constituintes do leite, desde que a 
denominação de venda seja “Mistura de ... (incluir o nome do produto lácteo ou produto lácteo 
composto que corresponda) e ... (produto adicionado)”. 
 
Art. 34. Os produtos que não sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo composto não podem 
utilizar rótulos, documentos comerciais, material publicitário nem qualquer outra forma de propaganda 
ou de apresentação no estabelecimento de venda que declare, implique ou sugira que estes produtos 
sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo composto, ou que faça alusão a um ou mais produtos do 
mesmo tipo. 
Parágrafo único – Excetua-se a denominação de produtos com nome comum ou usual, consagrado 
pelo seu uso corrente, como termo descritivo apropriado, desde que não induza o consumidor a erro ou 
engano, em relação à sua origem e classificação. 
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Art. 35. Se um produto final estiver destinado a substituir o leite ou um produto lácteo ou um produto 
lácteo composto, não pode utilizar termos lácteos em rótulos, documentos comerciais, material 
publicitário nem qualquer outra forma de propaganda ou de apresentação no estabelecimento de 
venda. 
§1º Entende-se por termos lácteos, os nomes, denominações, símbolos, representações gráficas ou 
outras formas que sugiram ou façam referência, direta ou indiretamente, ao leite ou produtos lácteos. 
§2º Excetua-se desta proibição a informação da presença de leite, produto lácteo ou produto lácteo 
composto na lista de ingredientes. 
 
Art. 36. Permite-se a mistura de mesmos derivados lácteos de qualidades diferentes, desde que 
prevaleça o de padrão inferior para fins de classificação e rotulagem. 
 
Art. 37. Na rotulagem dos derivados fabricados com leite que não seja o de vaca deve constar a 
designação da espécie que lhe deu origem, desde que não contrarie a identidade do produto. 
Parágrafo único – Ficam excluídos dessa obrigatoriedade os produtos que, em função da sua 
identidade, sejam fabricados com leite de outras espécies que não a bovina. 
 
Art. 38. Os derivados lácteos devem ser considerados impróprios para consumo humano quando: 
I – apresentem características sensoriais anormais que causem repugnância; 
II – apresentem a adição de substâncias estranhas à sua composição e que não seja possível o seu 
aproveitamento na elaboração de outro produto de origem animal; 
III – contenham impurezas ou corpos estranhos de qualquer natureza; 
IV – não atendam aos padrões microbiológicos definidos em normas complementares; 
V – apresentemestufamento; 
VI – apresentem embalagem defeituosa, expondo o produto à contaminação e à deterioração; 
VII – sejam produtos de retorno, provenientes de centros de consumo; e 
VIII – não apresentem identificação de origem. 
§1º Proíbe-se para consumo humano ou industrialização a utilização de resíduos da fabricação de 
produtos em pó(varredura). 
§2º Em outros casos de anormalidades, o produto deve ser inutilizado ou submetido ao aproveitamento 
condicional, de acordo com as normas de destinação estabelecidas pelo SIM. 
 
Art. 39. Creme de leite é o produto lácteo rico em gordura retirada do leite por processo tecnológico 
específico, que se apresenta na forma de emulsão de gordura em água. 
Parágrafo único – Para ser exposto ao consumo humano direto, o creme de leite deve ser submetido a 
tratamento térmico específico. 
 
Art. 40. Os cremes obtidos do desnate de soro, de leitelho, de outros derivados lácteos ou em 
decorrência da aplicação de normas de destinação estabelecidas pelo SIM podem ser utilizados na 
fabricação de outros produtos, desde que atendam aos critérios previstos em normatizações dos 
produtos finais. 
 
Art. 41. Manteiga é o produto lácteo gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com 
ou sem modificação biológica do creme de leite pasteurizado, por processo tecnológico específico. 
I – a matéria gorda da manteiga deve ser composta exclusivamente de gordura Láctea. 
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Art. 42. Manteiga da Terra, Manteiga do Sertão ou Manteiga de Garrafa é o produto lácteo gorduroso 
nos estados líquido e pastoso, obtido a partir do creme de leite pasteurizado, pela eliminação quase 
total da água, mediante processo tecnológico específico. 
Parágrafo único – Fica excluído da obrigação de pasteurização ou outro tratamento térmico o Creme 
de leite que se destine à elaboração Manteiga da Terra, Manteiga do Sertão ou Manteiga de Garrafa 
em processo tradicional, submetidos a um processo de maturação a uma temperatura adequada, 
durante um tempo a ser determinado após a realização de estudos sobre a inocuidade do produto e ser 
estabelecido em normas complementares. 
 
Art. 43. Entende-se por "queijo", o produto obtido do leite integral padronizado, magro ou desnatado, 
coagulado natural ou artificialmente, adicionado ou não de substâncias permitidas na legislação 
vigente e submetido às manipulações necessárias para a formação das características próprias. 
 
Art. 44. Queijo artesanal é aquele produzido com leite fresco e cru, em pequena escala de produção, 
oriundo da própria propriedade leiteira ou de origem determinada, que se utiliza de micro ou pequena 
estrutura física, elaborado por métodos tradicionais, com vinculação e valorização territorial, regional 
ou cultural que lhe conferem identidade. 
 
Art. 45. Para fins de padronização, os queijos devem ser classificados em 3(três) categorias, tendo por 
base: 
a) consistência; 
b) percentagem de gordura no extrato seco total; 
c) qualidade e processo de fabricação. 
 
Art. 46. Quanto à consistência, os queijos podem ser classificados em moles, semi-duros e duros. 
Parágrafo único - Os queijos moles e semi-duros, podem ser: 
I – “frescos” quando não sofrerem processo de cura, inclusive os de massa filada; 
II – “maturados” quando forme submetidos a processo de cura, segundo a técnica própria do tipo. 
 
Art. 47. Quanto à percentagem de gordura no extrato seco total, os queijos se classificam em: 
I - gordo, quando alcança no mínimo 40% (quarenta por cento); 
II - meio gordo, quando esta percentagem é superior a 25% (vinte e cinco por cento); 
III - magro, quando esta percentagem é igual ou superior a 15% (quinze por cento); 
IV - desnatado, quando esta percentagem não atinge a 15%(quinze por cento). 
 
Art. 48. A classificação quanto a qualidade e processo de fabricação, e a nomenclatura de acordo com 
a consistência, para efeito de padronização dos queijos, obedecerão aos critérios estabelecidos em 
normas oficiais. 
 
Art. 49. É permitido o emprego de nitrato de sódio até o limite de 0,05g (cinco centésimos de grama) 
por cento do leite, de cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermentos ou culturas de mofos próprios, bem 
como de especiarias e de substâncias vegetais inócuas, que tenham sido aprovadas pela legislação 
vigente. 
§ 1º Os sais e suas soluções devem estar devidamente esterilizados ao serem aplicados ao leite. 
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§ 2º Todos os preparados químicos expostos à venda para fabricação de queijo, de procedência 
nacional ou estrangeira, só podem ser aplicados na indústria queijeira depois de aprovados pela 
legislação vigente. 
 
Art. 50. São corantes permitidos, além de outros aprovados pela legislação vigente: 
I - urucum (bixaorllana) e cúrcuma (Curcuma Longa L.) para massa; 
II - carmin (coccuscacti L.) em solução amonical, tornassol, nova coccina e outras para a crosta. 
 
Art. 51. As câmaras de cura funcionarão sob temperatura e umidade controladas segundo as exigências 
tecnológicas para os diferentes tipos de queijo: 
§ 1º Os queijos frescais devem ser mantidos e estocados a uma temperatura máxima de 5ºC (cinco 
graus centígrados). 
§2º Os queijos duros, já maturados, devem ser estocados e mantidos a uma temperatura não superior à 
15ºC (quinze graus centígrados). 
 
Art. 52. Os queijos devem ser embalados em materiais apropriados, higiênicos e impermeáveis. 
Parágrafo único. Os queijos que apresentem a crosta plenamente revestida podem ser comercializados 
sem embalagem desde que devidamente rotulados. 
 
Art. 53. Todos os queijos independentemente do tipo, devem ser identificados através de rótulo, com 
todas as informações exigidas na legislação vigente. 
§ 1º Para os queijos que utilizam embalagem, a rotulagem pode ser impressa na própria embalagem. 
§ 2º Para os queijos que possuam crosta, a identificação poder ser feita através de rótulo afixado 
diretamente no produto. 
 
Art. 54. Considera-se "data de fabricação" dos queijos "frescos", "fundidos" e "requeijões" o dia de 
sua elaboração; para "queijos maturados" o dia do término da maturação. 
 
Art. 55. Os queijos de um modo geral, serão transportados em veículos isotérmicos e/ou frigoríficos 
quando for o caso, acondicionados em recipientes que ofereçam proteção contra deformação e 
contaminação do produto.  
 
Art. 56. É considerado impróprio para o consumo o queijo que: 
I - contenha substâncias conservadoras não permitidas ou nocivas à saúde; 
II - apresente, disseminados na massa e na crista, parasitas, detritos ou sujidades; 
III - esteja contaminado por germes patogênicos; 
IV - apresente caracteres organolépticos anormais, de qualquer natureza, que o torne desagradável; 
V - contenha substâncias não aprovadas pela legislação vigente. 
 
Art. 57. Considera-se fraudado o queijo quando nos rótulos constarem marcas, dizeres, desenhos ou 
outras informações que possam induzir o consumidor a uma falsa indicação de origem e qualidade. 
 
Art. 58. O queijo é considerado falsificado quando: 
I - apresentar substâncias estranhas à sua composição normal, mesmo de valor alimentício; 
II - as características próprias do tipo constantes do rótulo e de sua composição química não 
correspondam aos exigidos para o padrão respectivo. 
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Art. 59. Os queijos defeituosos não considerados impróprios para consumo, podem ser aproveitados 
condicionalmente, a juízo do SIMPOA. 
Parágrafo único. Considera-se aproveitamento condicional a filagem da massa de queijo fresco, 
obtendo-se queijo de massa filada e a fusão de queijos maturados para o preparo de queijo fundido. 

 
Capítulo VIII 

INSPEÇÃO DO LEITE E SEUS DERIVADOS 
 
Art. 60. A inspeção abrange: 
I - a matéria-prima, o beneficiamento, a manipulação, a industrialização e acondicionamento, o 
envase, a conservação e a expedição do leite e seus derivados; 
II – verificação dos Auto controles e Boas Práticas Agropecuárias. 
 
Art. 61. Nos postos de leite e derivados, nas usinas de beneficiamento e nos estabelecimentos 
industriais, o leite será obrigatoriamente analisado: 
I - Na recepção, para verificar se há anormalidade e proceder à seleção que couber, devendo ser 
observado, as condições do leite recebido por produtor, constará além de outros, quando necessários, 
das seguintes provas: 
a) caracteres organolépticos (cor, cheiro, sabor e aspecto); 
b) lactro-filtração; 
c) densidade pelo termo-lactodensímetro a 15ºC (quinze graus centígrados); 
d) temperatura do leite; 
e) acidez, pelo acidímetro de DORNIC, considerando prova complementar e da cocção do álcool ou 
do Alizarol; 
f) prova de redutase; 
g) exames bacteriológicos e outros que se fizerem necessários, dando-se especial atenção ao Ring-
Test. 
II - Durante as diferentes fases de beneficiamento, para verificação das operações de filtração, 
padronização e pasteurização. 
III - Após o beneficiamento total do produto, para verificar a eficiência das operações, serão feitas as 
mesmas provas determinadas no item 1 acrescida das de peroxidase e fosfatase. 
IV - Depois de acondicionadas, para verificar a observância dos padrões dos tipos a que pertence. 
Parágrafo único. Nos postos de leite serão feitos no mínimo, o exame organoléptico e as provas de 
densidade, gordura e acidez. 
 
Art. 62. Dada a imprecisão das provas de rotina só poderá ser considerado anormal, e desse modo 
condenado por fraude, o leite que se apresente fora do padrão no mínimo em 3 (três) provas de rotina 
ou em 1 (uma) de rotina e 1(uma) de precisão. 
§ 1º Consideram-se provas de precisão: 
a) determinação do índice de refração no soro cúprico; 
b) determinação do índice crioscópico; 
§ 2º As provas de precisão só podem ser realizadas por laboratórios credenciados. 
 
Art. 63. Considera-se impróprio para consumo humano o leite beneficiado que: 
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I – apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima dos limites máximos 
estabelecidos em legislação específica, inibidores, neutralizantes de acidez, reconstituintes de 
densidade ou do índice crioscópico, conservadores e contaminantes; 
II – contenha impurezas ou corpos estranhos de qualquer natureza; 
III – apresente substâncias estranhas à sua composição ou em desacordo com normas complementares; 
IV – não atenda aos padrões microbiológicos definidos em normas complementares; 
V – for proveniente de centros de consumo (leite de retorno); ou 
VI – apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do SIM. 
VII – apresente características sensoriais anormais; 
VIII – não atenda aos padrões físico-químicos definidos em normas complementares; 
IX - esteja fraudado. 
§ 1º Quando o leite for considerado impróprio para consumo humano, o servidor de Inspeção 
fornecerá ao responsável pelo estabelecimento o resultado do exame e respectivas conclusões, para 
conhecimentos dos fornecedores. 
§ 2º O leite considerado impróprio para consumo humano deve ser descartado e inutilizado pelo 
estabelecimento, sem prejuízo da legislação ambiental. 
§ 3º O leite em condições de aproveitamento condicional deve ser destinado pela empresa de acordo 
com as normas de destinação estabelecidas em legislação vigente. 
§ 4º Considera-se aproveitamento condicional: 
I - a desnaturação do leite e sua aplicação na alimentação animal; 
II - a desnatação do leite para obtenção de creme para manteiga e leite desnatado para fabricação de 
caseína industrial ou alimento para animais. 
 
Art. 64. Considera-se fraudado (adulterado ou falsificado) o leite que: 
I – for adicionado de água; 
II – tenha sofrido subtração de qualquer dos seus componentes, em desacordo com o presente 
Regulamento ou normas complementares; 
III – for adicionado de substâncias, ingredientes ou aditivos em desacordo com normas 
complementares ou registro do produto; 
IV – tenha sido elaborado a partir de matéria-prima imprópria para processamento; 
V – for de um tipo e se apresentar rotulado como outro; 
VI – apresentar adulteração na data de fabricação, data ou prazo de validade do produto; ou 
VII – estiver cru e for envasado como beneficiado. 
 
Art. 65. Serão aplicadas as penas cabíveis aos estabelecimentos ou pessoas que expuserem a venda, 
leite com padrões não correspondentes ao respectivo. 
Parágrafo único. Nos casos de perícia o interessado ou seu preposto pode acompanhar as análises que 
devem ser realizadas em laboratório oficial ou autorizado pela inspeção. 
 
Art. 66. Nas fábricas de lacticínios será integralmente obedecido o mesmo critério de inspeção adotado 
nas usinas de beneficiamento e entrepostos-usinas, realizando-se os seguintes exames: 
a) Para o creme: 
I - caracteres organolépticos; 
II - acidez; 
III - matéria gorda. 
b) Para o leite: 
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I - deredutase e lacto-fermentação, quando houver fabricação de queijo; 
II - deredutase, lacto-fermentação e bacteriológica quando houver fabricação de leite condensado, em 
pó ou produtos dietéticos. 
c) Para o queijo: 
I – caracteres organolépticos 
II – análises microbiológicas periódicas: contagem de estafilococos coagulase positiva, coliformes a 
45ºC, Salmonellasppe  Listeriamonocytogenes. 
d) Para a manteiga: 
O exame de manteiga será precedido de verificação sobre o leite e o creme, realizando-se para o 
produto final as seguintes provas mínimas. 
I - caracteres organolépticos; 
II - acidez; 
III- umidade, sal e insolúveis; 
IV - matéria gorda. 
 
Art. 67. Os queijos classificados como artesanais deverão ser submetidos a análises microbiológicas 
no mínimo trimestrais para comprovar a qualidade dos mesmos. 
Parágrafo único- Quando as análises comprovarem qualquer tipo de contaminação será exigido a 
pasteurização do leite para a fabricação do queijo. 
 
Art. 68. O médico veterinário da inspeção realizará obrigatoriamente nos estabelecimentos sob sua 
responsabilidade, os exames previstos nos artigos anteriores. 
Parágrafo único- Os exames exigidos na inspeção do leite e seus derivados, devem ser realizados 
diariamente por servidores das próprias empresas nos estabelecimentos com inspeção periódica e 
constarão de boletins que serão apresentados ao funcionário responsável pela inspeção oficial. 
 
Art. 69. Quando houver dúvida sobre as condições industriais e sanitárias de qualquer produto, ficará a 
partida sequestrada, sob a guarda e conservação do interessado, até esclarecimento final pelos exames 
que forem realizados. 
 
Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de junho de 2021. 
 
 
 
 

Sérgio LuIs Belich 
Prefeito do Município de Palmeira 


