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Decreto nº 14.492 de 17/06/2021 
 

Aprova o regulamento de inspeção sanitária e industrial 
de pescados 

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

4105 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 PESCADOS 

Capítulo I 
DEFINIÇÃO 

 
Art. 1º A denominação genérica "pescado" compreende os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, 
quelônios de água doce ou salgada, usados na alimentação humana. 
Parágrafo único. As normas previstas neste regulamento serão extensivas às algas marinhas e outras 
plantas e animais aquáticos, desde que destinados à alimentação humana. 
 
Art. 2º O pescado em natureza pode ser: 
I. Fresco; 
II. Resfriado; 
III. Congelado. 
§ 1º Entende-se por "fresco", o pescado dado ao consumo sem ter sofrido qualquer processo de 
conservação a não ser a ação do gelo. 
§ 2º Entende-se por "resfriado", o pescado devidamente acondicionado em gelo e mantido em 
temperatura entre - 0,5ºC (cinco décimos de grau centígrado negativo) a 2,0ºC (dois graus 
centígrados). 
§ 3º Entende-se por "congelado", o pescado tratado por processo adequado de congelação, em 
temperatura não superior a - 25º C (vinte e cinco graus centígrados negativos). 
§ 4º O pescado "fresco" e "resfriado" deverá ser transportado de permeio a gelo em quantidade 
suficiente. 
 
Art. 3º Depois de submetido a congelação, o pescado deve ser mantido em câmara frigorífica a - 15º C 
(quinze graus centígrados negativos). 
Parágrafo único. O pescado uma vez descongelado, não pode ser novamente recolhido a câmaras 
frigoríficas. 
 
Art. 4º O pescado fresco, próprio para consumo, deverá apresentar as seguintes características 
organolépticas: 
a) Peixes 
1. Superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico; 
2. Olhos transparentes, brilhantes e salientes, ocupando completamente as órbitas; 
3. Guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes, com odor natural, próprio e suave; 
4. Ventre roliço, firme, não deixando impressão duradoura à pressão dos dedos; 
5. Escamas brilhantes, bem aderentes à pele e nadadeiras apresentando certa resistência aos 
movimentos provocados; 
6. Carne firme, consistência elástica, de cor própria à espécie; 
7. Vísceras integras; 
8. Ânus fechado; 
9. Cheiro específico, lembrando o das plantas marinhas. 
b) Crustáceos 
1. Aspecto geral brilhante e úmido; 
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2. Corpo em curvatura natural, rígida, artículos firmes e resistentes; 
3. Carapaça bem aderente ao corpo; 
4. Coloração própria à espécie, sem qualquer pigmentação estranha; 
5. Olhos vivos, destacados; 
6. Cheiro próprio e suave. 
c) Moluscos 
1) Bivalvos (mariscos) 
1.1 devem ser expostos à venda vivos, com valvas fechadas e com retenção de água incolor e límpida 
nas conchas, com a identificação da área de origem; 
1.2. Cheiro agradável e pronunciado; 
1.3. Carne úmida, bem aderente à concha, de aspecto esponjoso, cor cinzento-clara nas ostras e 
amareladas nos mexilhões. 
2)Cefalópodos (polvo, lula) 
2.1. Pele lisa e úmida; 
2.2. Olhos vivos, salientes; 
2.3. Carne consistente e elástica; 
2.4. Ausência de qualquer pigmentação estranha; 
2.5. Cheiro próprio. 
3) gastrópodes: 
3.1. carne úmida, aderida à concha, de cor característica de cada espécie; 
3.2. odor próprio e suave;  
3.3. estarem vivos e vigorosos. 
4) anfíbios:  
a) carne de rã:  
1. odor suave e característico da espécie; 
2. cor rosa pálida na carne, branca e brilhante nas proximidades das articulações;  
3. ausência de lesões e elementos estranhos;  
4. textura firme, elástica e tenra. 
5) répteis:  
a) carne de jacaré: 
1. odor característico da espécie; 
2. cor branca rosada;  
3. ausência de lesões e elementos estranhos;  
4. textura macia com fibras musculares dispostas uniformemente. 
b) carne de quelônios:  
1. odor próprio e suave; 
2. cor característica da espécie, livre de manchas escuras;  
3. textura firme, elástica e tenra. 
Parágrafo único. As características a que se refere o presente artigo serão extensivas, no que for 
aplicável aos demais produtos da pesca, usados na alimentação humana. 
 
Art. 5º As determinações físicas e químicas para caracterização do pescado fresco são: 
I. Reação negativa de gás sulfírico e de indol, com exceção dos crutáceos nos quais o limite máximo 
de indol será de 4 gramas por 100 gramas; 
II. PH da carne externa inferior a 6,8 e a interna inferior a 6,5 nos peixes; 
III- Bases voláteis totais inferiores a 0,030g (trinta miligramas) de nitrogênio em 100 gramas de carne; 
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IV. Bases voláteis terciárias inferiores a 0,004g (quatro miligramas) de nitrogênio em 100g de carne. 
 
Art. 6º O julgamento das condições sanitárias do pescado resfriado e congelado será realizado de 
acordo com as normas previstas para o pescado fresco, naquilo que lhes for aplicável. 
 
Art. 7º Considera-se impróprio para o consumo o pescado: 
I. de aspecto repugnante, mutilado, traumatizado ou deformado; 
II. que apresente coloração, cheiro ou sabor anormais; 
III. portador de lesões ou doenças microbianas que possam prejudicar a saúde do consumidor; 
IV. que apresentem infestação muscular maciça por parasita, que possam prejudicar ou não a saúde do 
consumidor; 
V. tratado por antissépticos ou conservadores não aprovados pelo órgão competente; 
VI. provenientes de águas contaminadas; 
VII. recolhido já morto, salvo quando a morte for resultante de operações de pesca; 
VIII. em mal estado de conservação; 
XI. quando não se enquadrar nos limites físicos e químicos fixados para o pescado fresco; 
X. provenientes de águas poluídas e que não tenham sofrido adequada depuração prévia. 
Parágrafo único. O pescado nas condições deste artigo deve ser condenado e transformado em 
subprodutos não comestíveis. 
 
Art. 8º O pescado proveniente de cultivo, antes de ser comercializado, deve ser objeto de depuração. 
Parágrafo único. Entende-se por depuração a passagem do pescado em água corrente e limpa, por um 
período de 1 (uma) hora. 
 

CAPÍTULO II 
INSPEÇÃO “ANTE-MORTEM” 

 
Art. 9º A inspeção “ante-mortem” tem como objetivo: 
I) Evitar o abate de pescados com lesões causadas por qualquer tipo de ectoparasitas 
 
Art. 10 Dentre as espécies de pescados para abate, somente os anfíbios e répteis passam por inspeção 
“ante-mortem”, sendo a inspeção em caráter permanente. 
 
Art. 11 Durante os procedimentos de inspeção “ante mortem”, abate e inspeção “post mortem”, o 
julgamento dos casos não previstos neste Decreto devem seguir o disposto no Regulamento de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e atos complementares do SIM/POA. 

 
Capítulo III 

DERIVADOS DO PESCADO 
 
 Art. 12 Entende-se por derivado do pescado, os produtos e subprodutos, comestíveis ou não com ele 
elaborados no todo ou em parte 
 
Art. 13 O pescado recebido nos estabelecimentos industriais só poderá ser utilizado na elaboração de 
produtos comestíveis depois de submetido a inspeção sanitária. 
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§ 1º Será também examinada, ao entrar no estabelecimento, qualquer matéria prima a ser utilizada na 
elaboração de produtos de pescado. 
§ 2º A inspeção sanitária verificará ainda o estado das salmouras, massas, óleos e outros ingredientes 
empregados na fabricação de produtos de pescado, impedindo o uso dos que não estiverem em 
condições satisfatórias. 
 
Art. 14 Os produtos de pescado, de acordo com o processo de sua elaboração, classificam-se em: 
I) produtos em conserva 
II) produtos curados 
Parágrafo único. É obrigatória a limpeza e evisceração do pescado utilizado na elaboração de produtos 
em conserva ou curados destinados à alimentação humana, qualquer que seja a forma de seu 
processamento. 
 
Art. 15 Pescado em conserva é o produto elaborado com pescado íntegro, envasado em recipientes 
herméticos e esterilizados, compreendendo, além de outros previstos neste Regulamento, os seguintes: 
I. ao natural; 
II. em azeite ou em óleos comestíveis; 
III. em escabeche; 
IV. em vinho branco; 
V. em molho. 
 
Art. 16 Entende-se por "pescado ao natural", o produto que tenha por líquido de cobertura, uma 
salmoura fraca, adicionada ou não de substâncias aromáticas. 
 
Art. 17 Entende-se por "pescado em azeite ou em óleos comestíveis", o produto que tenha por líquido 
de cobertura azeite de oliva, ou um óleo comestível, adicionado ou não de substâncias aromáticas. 
§ 1º O azeite ou o óleo comestível utilizado isoladamente ou em mistura com outros ingredientes, deve 
ser puro e apresentar no máximo 2% de acidez em ácido oléico. 
§ 2º É tolerado, a juízo do SIM/POA, o emprego de um único ou a mistura de váriosóleos comestíveis 
na elaboração das conservas de que trata o presente artigo, devendo constar no rótulo a expressão " em 
óleo" ou "em óleos comestíveis". 
§ 3º A designação "em azeite" fica reservada para as conservas que tenham como líquido de cobertura 
azeite de oliva. 
 
Art. 18 Entende-se por "pescado em escabache", o produto que tenha por líquido de cobertura 
principal o vinagre, adicionado ou não de substâncias aromáticas. 
 
Art. 19 Entende-se por "pescado em vinho branco", o produto que tenha por líquido de cobertura 
principal o vinho branco, adicionado ou não de substâncias aromáticas. 
 
Art. 20 Entende-se por "pescado ao molho", o produto que tenha por líquido de cobertura molho com 
base em meio aquoso ou gorduroso. Na composição dos diferentes molhos, o ingrediente principal que 
os caracteriza deverá participar no mínimo por proporção de 30%. 
 
Art. 21 Entende-se por "pasta de pescado", o produto elaborado com pescado íntegro que depois de 
cozido, sem ossos ou espinhas, é reduzido a massa, condimentado e adicionado ou não de farináceos. 
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§ 1º Permite-se adicionar farináceos a essas conservas até 10%, e cloreto de sódio até 18%. 
§ 2º Permite-se quantidades maiores que as fixadas no parágrafo anterior, mediante autorização prévia 
do SIM/POA e expressa declaração no rótulo. 
 
Art. 22 Entende-se por "caldo de pescado", o produto líquido obtido pelo cozimento do pescado, 
adicionado ou não de substâncias aromáticas, envazado e esterilizado. 
§ 1º O caldo de pescado adicionado de vegetais ou de massas será designado "sopa de pescado". 
§ 2º O caldo de pescado adicionado de gelatina comestível será designado "geléia de pescado". 
§ 3º O caldo de pescado concentrado até consistência pastosa será designado "extrato de pecado". 
 
Art. 23 As ovas de pescado, desde que convenientemente aproveitadas, poderão ser destinadas à 
elaboração de conservas tipo "caviar". 
Parágrafo único. Além das propriedades organolépticas próprias, as ovas de pescado em conserva 
deverão se enquadrar nas seguintes especificações: 
I. não conter mais de 10% de cloreto de sódio; 
II. nitrogênio titulável pelo formol não excedendo a a,a5%; 
III. não dar reação de gás sulfídrico livre. 
 
Art. 24 É permitido o preparo de outros tipos de conservas de pescado, desde que aprovados pelo 
SIM/POA. 
 
Art. 25 A juízo de SIM/POA, poderá ser permitido o uso de recipiente de vidro ou de outro material 
no envase das conservas de pescado, desde que apresentem condições para esterilização. 
 
Art. 26 As conservas de pescado, submetidas a esterilização, só serão liberadas para consumo, depois 
de observação por no mínimo dez dias em estufa a 37ºC (trinta e sete graus centígrados) em condições 
que venham a ser determinadas em instruções específicas. 
 
Art. 27 As conservas de pescado são consideradas fraudadas: 
I. quando forem elaboradas com pescado diferente da espécie declarada no rótulo; 
II. quando contenham substâncias estranhas em sua composição; 
III. quando apresentem determinadas substâncias em proporções acima das permitidas neste 
regulamento. 
 
Art. 28 "Pescado curado", é o produto elaborado com pescado íntegro, tratado por processos especiais, 
compreendendo além de outros, os seguintes tipos principais: 
I. pescado salgado; 
II. pescado prensado; 
III. pescado defumado; 
IV. pescado dessecado. 
Parágrafo único. A juízo do SIM/POA poderá ser permitido o acondicionamento desses produtos em 
recipientes herméticos, adicionados ou não de um meio aquoso ou gorduroso, dispensando-se a 
esterilização. 
 
Art. 29 Entende-se por "pescado salgado", o produto obtido pelo tratamento de pescado íntegro, pela 
salga a seco ou por salmoura. 
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§ 1º A juízo do SIM/POA, poderá ser permitido no preparo de pescado salgado o tratamento por 
mistura de sal ou salmoura, contendo açúcar, nitrato e nitrato de sódio e condimentos. 
§ 2º O pescado salgado quando envasado em salmoura será designado "pescado em salmoura". 
 
Art. 30 Entende-se por "pescado prensado", o produto obtido pela prensagem, do pecado íntegro, 
convenientemente curado pelo sal. 
§ 1º O prazo mínimo de cura do pescado é fixado em três semanas. 
§ 2º Além das propriedades organolépticas, o pescado prensado não deve conter mais de 45% de 
umidade e 8% de gordura. 
§ 3º Caso ultrapasse os limites fixados no parágrafo anterior, o produto será defumado ou dessecado. 
 
Art. 31 Entende-se por "pescado defumado" o produto obtido pela defumação do pescado íntegro, 
submetido previamente à cura pelo sal. 
§ 1º Permite-se a defumação a quente ou a frio. 
§ 2º A defumação deve ser feita em estufas apropriadas à finalidade. Pode ser realizada pela queima de 
madeiras não resinosas, secas e duras, ou outros materiais aprovados pelo SIM/POA. 
 
Art. 32 Entende-se por "pescado dessecado", o produto obtido pela dessecação natural ou artificial do 
pescado íntegro, compreendendo os seguintes tipos: 
I. pescado salgado-seco; 
II. pescado seco; 
III. pescado desidratado. 
Parágrafo único. Quando o teor de umidade do pescado dessecado exceder a 35 % deverá o produto 
ser defumado. 
 
Art. 33 Entende-se por " pescado salgado- seco", o produto obtido pela dessecação do pescado íntegro 
tratado previamente pelo sal. 
Parágrafo único. O pescado salgado-seco não deve conter mais de 35% de umidade, nem mais de 25% 
de resíduo mineral fixo total. 
 
Art. 34 Entende-se por "pescado seco", o produto obtido pela dessecação apropriada do pescado 
íntegro. 
Parágrafo único. O pescado seco não deve conter mais de 12% de umidade e 5,5% de resíduo mineral 
fixo. 
 
Art. 35 Entende-se por "pescado desidratado", o produto obtido pela dessecação profunda em 
aparelhagem adequada do pescado íntegro. 
Parágrafo único. O pescado desidratado não deve conter mais de 5% de umidade e 3% de resíduo 
mineral fixo. 
 
Art. 36 O pescado curado deve ser considerado alterado quando: 
I. apresentar odor e sabor desagradáveis; 
II. amolecido, úmido e pegajoso; 
III. apresentar áreas de coloração anormais; 
IV. apresentar larvas ou parasitos. 
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Art. 37 Entende-se por "embutido de pescado", todo o produto elaborado com pescado íntegro, curado 
ou não, cozido ou não, defumado e dessecado ou não, tendo como envoltório tripa, bexiga ou 
envoltório artificial, aprovado pelo SIM/POA. 
Parágrafo único. No preparo de embutido de pescado serão seguidas, naquilo que lhes for aplicável, as 
exigências previstas em Regulamento para os demais embutidos cárneos. 

 
Capítulo IV 

SUB-PRODUTOS NÃO COMESTÍVEIS DE PESCADOS 
 
Art. 38 Entende-se por "subprodutos não comestíveis de pescado" todo e qualquer resíduo de pescado 
devidamente elaborado, que se enquadre nas denominações e especificações deste Regulamento. 
§ 1º Os resíduos resultantes de manipulação de pescado, bem como o pescado condenado, devem ser 
destinados ao preparo de subprodutos não comestíveis. 
 
Art. 39 São considerados subprodutos não comestíveis do pescado, além de outros que venham a ser 
elaborados nos estabelecimentos registrados pelo SIM/POA, os seguintes: 
I. farinha de pescado; 
II. óleo de pescado; 
III. cola de pescado; 
IV. adubo de pescado; 
V. solúvel concentrado de pescado. 
 
Art. 40 Entende-se por "farinha de pescado", o subproduto obtido pela cocção de pescado ou de seus 
resíduos mediante o emprego de vapor, convenientemente prensado, dessecado e triturado. 
§ 1º Permite-se também, o tratamento pela cocção e secagem sob vácuo ou qualquer outro processo 
adequado. 
§ 2º É permitida a secagem por simples exposição ao sol, desde que essa prática não acarrete maiores 
inconvenientes. 
§ 3º Para efeito de classificação consideram-se dois tipos de farinha de pescado: de 1ª qualidade ou 
tipo comum e de 2ª qualidade. 
1. A farinha de pescado de 1ª qualidade deve conter no mínimo 60% de proteínas, no máximo 10% de 
umidade, no máximo 8% de gordura, no máximo 5% de cloretos expressos em NaCl e no máximo 2% 
de areia. 
2. A farinha de pescado de 2ª qualidade, deve conter no mínimo 40% de proteína, no máximo 10% de 
umidade, no máximo 10%de gordura, no máximo 10% de cloretos expressos em NaCl e no máximo 
3% de areia. 
 
Art. 41 Entende-se por "óleo de pescado", o subproduto líquido obtido pelo tratamento de matérias 
primas pela cocção a vapor, separado por decantação ou centrifugação e filtração. 
§ 1º Permite-se também, o tratamento por simples prensagem e decantação ou por qualquer outro 
processo adequado. 
§ 2º Os óleos de pescado devem satisfazer as seguintes características: 
a) cor amarelo-claro ou amarelo-âmbar, tolerando-se os que apresentarem ligeira turvação; 
b) no máximo 1% de impurezas; 
c) no máximo 10% de umidade; 
d) no máximo 3% de acidez em ácido oléico; 
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e) não conter substâncias estranhas, outros óleos animais ou vegetais. 
 
Art. 42 Entende-se por "adubo de pescado", o subproduto que não atende às especificações fixadas 
para farinha de pescado. 
 
Art. 43 Entende-se por "cola de pescado", o subproduto obtido pelo tratamento de matérias primas 
ricas em substâncias colágenas (cabeça, pele, esqueleto, bexiga natatória, etc) pela cocção a vapor ou 
em água fervente e a seguir convenientemente concentrada. 
 
Art. 44 Entende-se por "solúvel concentrado de pescado", o subproduto obtido pela evaporação e 
concentração, em aparelhagem adequada, da parte líquida resultante, após separação do óleo. 
§ 1º Permite-se o seu aproveitamento como matéria prima a ser incorporada à farinha de pescado ou 
para fins industriais. 
§ 2º Este subproduto deve conter no máximo 30% de proteína, no máximo 3% de gordura, e no 
máximo 10% de umidade. 
 
Art. 45 Os derivados de pescado e/ou os subprodutos não comestíveis devem ser embalados e 
rotulados de acordo com o que determina o presente Regulamento. 
 
Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 17 de junho de 2021. 
 
 
 
 

Sérgio Luis Belich 
Prefeito do Município de Palmeira 


