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DECRETO Nº 151/2018, de 08 de agosto de 2018. 
 
 

NORMATIZA A INSTALAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS 
DE MEL E SEUS DERIVADOS, COM SEDE EM NOVA 
PETRÓPOLIS.  

 

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere os Art. 12 e 13 da Lei Municipal n° 4.687/2017 de 20 de novembro de 2017 

 
DECRETO: 

 
Art. 1º A instalação e funcionamento das agroindústrias de mel e seus derivados 

reger-se-ão na forma e procedimentos definidos neste Decreto, sem prejuízo à observação 

da legislação pertinente, em especial se com este divergir. 

 

TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO AGROINDUSTRIAL 

CAPÍTULO I 

DOS CONCEITOS E CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 2° As agroindústrias de produção e comercialização de ovos e seus 

derivados, para fins deste Decreto, ficam assim definidas e classificadas: 

CASA DO MEL: Entende-se por Casa do Mel, o estabelecimento destinado ao 

beneficiamento, industrialização e classificação de mel e seus derivados, oriundos de 

produção própria.  

ENTREPOSTO DE MEL E CERA DE ABELHAS: é o estabelecimento destinado 

ao recebimento, classificação e industrialização do mel e seus derivados, oriundos de vários 

estabelecimentos. 

INSTALAÇÕES: são todas as construções civis que abrigam as atividades de 

beneficiamento de mel.  

EQUIPAMENTOS: são todos os maquinários, equipamentos e utensílios 

utilizados nos trabalhos de beneficiamento do mel. 

COLMEAL: é o local de reprodução e criação das abelhas 

 

TÍTULO II 

DA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

CAPITULO I 

DA LOCALIZAÇÃO 

 

Art. 3° - A autorização para a localização e funcionamento das agroindústrias 

deverá observar as seguintes determinações, sem prejuízo das demais, constantes deste 

Decreto: 

a) dispor de terreno suficiente, possibilitando futuras ampliações;  

b) estar a uma distância mínima de  30 (trinta) metros das demais construções 

ou abrigo de animais;  



DIÁRIO OFICIAL 

do Município de Nova Petrópolis – RS 
 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site:http://pmnovapetropolis.domeletronico.com.br 

4 

quarta-feira, 8 de agosto de 2018     Edição nº 1589 Ticket: 1589 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) construção compatível com a finalidade, vedada a anexação à prédio 

residencial, salvo se não houver comunicação por meio físico (janelas e portas) entre as 

dependências da agroindústria e da habitação;  

d) estar afastada a uma distância mínima de 10 (dez) metros da via pública;  

e) dispor de fácil acesso e circulação interna;  

f) dispor de abastecimento de água potável, instalação de fossas sanitárias ou 

tratamento de esgotos;  

g) dispor de delimitação física capaz de impedir a entrada de acesso de animais 

e pessoas estranhas ao trabalho. 

§ 1°- As dependências destinadas às operações de extração, filtração, 

decantação, classificação, envase e estocagem de mel deverão estar localizadas em área 

afastada do colmeal.  

§ 2°- As áreas de circulação de veículos deverão ser pavimentadas com material 

de fácil limpeza, que não permita a formação de poeira e que facilite o perfeito escoamento 

das águas.  

§ 3°- A área industrial deverá ser delimitada de modo a não permitir a entrada de 

animais e pessoas estranhas.  

§ 4°- As demais áreas deverão ser gramadas. 

CAPITULO II 

DAS INSTALAÇÕES 

 

 Art. 4°- A área construída deverá ser compatível com a capacidade do 

estabelecimento e tipo de equipamentos, sendo as dependências orientadas de tal modo 

que os raios solares, o vento e as chuvas não prejudiquem os trabalhos industriais.  

Art. 5°- A Casa do Mel deverá dispor de: 

a) recepção e extração;  

b) filtração, decantação, classificação e envase do produto;  

c) depósito para material de envase e rotulagem;  

d) dependência para as operações de embalagem secundária, estocagem e 

expedição; 

e) previsão de um local coberto e dotado de tanque, para a higienização dos 

vasilhames e utensílios; 

f) áreas destinadas à recepção e expedição do mel, com  cobertura suficiente 

para abrigar os veículos transportadores. 

Art. 6°- O Entreposto de mel e derivados deverá dispor de:  

a) seção de Recepção e Seleção, isolada do meio exterior através de portas 

dotadas de telas milimétricas à prova de insetos; 

b) cobertura com prolongamento suficiente para abrigar os veículos 

transportadores; 

c) dimensões suficientes para comportar a instalação de equipamentos para 

extração de mel.  

Art. 7°- O Laboratório de mel e derivados deverá situar-se em posição estratégica 

para o controle da matéria-prima, e estar devidamente equipado para a realização, no 

mínimo, das análises de rotina. 
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Art. 8°- A área de depósito de matéria prima deverá ser para uso específico e 

dotado de estrados plásticos.  

Art. 9°- A Sala de Elaboração deverá comportar variados equipamentos, em 

função da tecnologia empregada.  

Art. 10- A área de depósito de embalagens deverá localizar-se em posição que 

permita fácil acesso às seções de higienização de vasilhames e elaboração.  

Art. 11- A área de depósito de embalados e expedição deverá obedecer aos 

mesmos requisitos das dependências de Elaboração e dotada de área coberta para abrigar 

os veículos transportadores.  

Art. 12– As Dependências para Higienização e Sanitização de Recipientes 

deverão possuir tanques ou equipamentos distintos para tais operações e situar-se próxima 

das demais áreas, capaz de viabilizar o fluxograma racional dos trabalhos. 

Art.13– O piso das dependências deverá ser do tipo “anti-derrapante”, 

constituído de material resistente e que permita fácil higienização, com rejuntamento e 

declividade mínima de 1% (um por cento) em direção aos ralos e canaletas.  

§ 1°-  1° O piso deverá possuir canaletas ou ralos, de acordo com as finalidades 

das dependências.  

§ 2°- Não será permitido o deságüe direto das águas residuais na superfície do 

terreno, devendo essas serem lançadas em sistema de tratamento adequado e de acordo 

com a legislação local vigente.  

 

Art. 14- As paredes em alvenaria deverão atender as seguintes exigências: 

a) serem impermeabilizadas\azulejadas até a altura de 2.00 (dois) metros; 

b) nas seções industriais deverão ter pé-direito mínimo de 3 (três) metros; 

c) acima da altura de 2,00m (dois metros), poderão ser rebocadas e pintadas 

com tinta lavável e não descamável; 

d) na área azulejada, o rejunte deverá ser igualmente impermeabilizado e na 

mesma cor clara do azulejo.  

Art. 15- As portas com comunicação para o exterior deverão possuir dispositivos 

de fechamento automático. 

Art. 16- As aberturas (portas e janelas) deverão ser de fácil abertura. 

§ 1°- As aberturas não poderão ser de madeira.  

§ 2°- As aberturas deverão ser providas de tela à prova de insetos, com fácil 

remoção para higienização.  

Art. 17- As instalações deverão permitir a ventilação e insolação por meios 

naturais e artificiais, suficientes para o devido arejamento e iluminação. 

§ 1°- A iluminação artificial será por meio de “luz fria”, com dispositivo de 

proteção contra estilhaços ou queda sobre produtos (quando necessário). 

§ 2°- Poderá ser exigida a climatização de determinadas seções, com instalação 

de exaustores e climatizadores, conforme exigência do serviço de inspeção local. 
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Art. 18- O teto deverá ser de material impermeável, liso, resistente à umidade, 

com vedação adequada e de fácil higienização.  

Parágrafo Único- Nas dependências em que houver trabalhos de beneficiamento 

e envase do mel não será admitida a forração do teto com madeira. 

 

Art. 19– As dependência em que serão realizadas as operações de recebimento, 

beneficiamento e envase do mel, deverão ser dotadas de lavatórios de mãos, em aço 

inoxidável, com torneiras com fechamento automático, providos de sabão líquido inodoro, 

água quente e coletor de toalhas usadas, acionado a pedal. 

Art. 20– As agroindústrias de beneficiamento de mel deverão dispor de água 

potável, em quantidade suficiente para atender a demanda. 

Parágrafo Único-  Os reservatórios de água tratada deverão permanecer 

fechados, para evitar possíveis contaminações.  

 

Art. 21– Os vestiários e sanitários deverão ser de alvenaria, com piso e paredes 

impermeáveis e de fácil higienização, devidamente dimensionados para atender a todos os 

trabalhadores do estabelecimento.  

§ 1°- Os vestiários, para troca e guarda de roupas, deverá ser separados 

fisicamente através de parede, da área das privadas.  

§ 2°- Os sanitários deverão dispor de assentos e tampa, em número de um para 

cada vinte homens ou um para cada quinze mulheres.  

§ 3°- Os vestiários e sanitários deverão ter lavatórios de mãos com torneiras 

acionadas com automação ou pedal, e providos de sabão líquido inodoro e coletor de toalhas 

usadas, também acionado a pedal.  

§ 4°- Na hipótese de agroindústria familiar será permitida a utilização de 

sanitários da casa do proprietário, sem diferenciação de sanitários por sexo. 

Art. 22– Todas as pessoas que trabalhem com produtos comestíveis, desde o 

recebimento até a expedição, deverão usar uniformes em perfeito estado de higiene e 

conservação, constituído de calça, jaleco, gorro, boné ou touca e botas.  

§ 1°- As pessoas que exercerem outras atividades não relacionadas à produtos 

comestíveis deverão usar uniformes coloridos, constituídos de botas, calça e jaleco ou 

macacão. 

§ 2°- O avental, bem como quaisquer outras peças de uso pessoal deverão ser 

guardados em local próprio.  

 

Art. 23- A barreira sanitária disporá de lavador de botas (caso o calçado não seja 

de uso exclusivo da agroindústria) com água corrente, escova e sabão, pia com torneira de 

acionamento não manual e sabão líquido.  

Art. 24– O Almoxarifado deve ser localizado em local apropriado, com dimensões 

que atendam adequadamente à guarda de material de uso nas atividades do 

estabelecimento.  
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Art. 25– A área destinada ao varejo, quando existente, deverá ser separada de 

todas as dependências do estabelecimento, devendo localizar-se, preferentemente próxima 

às vias públicas, de forma que o acesso de pessoal seja totalmente independente da área 

industrial. 

TÍTULO III 

DAS ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

Art. 26– A água empregada na agroindústria, o mel e seus produtos derivados 

serão analisados laboratorialmente, em laboratórios oficiais, a cada safra, de acordo com a 

legislação vigente.  

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 27- As dúvidas e casos omissos relacionados à matéria tratada neste 

Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a quem 

é facultado a dispor sobre matéria complementar a esse Decreto.  

Art. 28- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 08 de 
agosto de 2018. 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
 
 
 
 
 
            
         REGIS LUIZ HAHN 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
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DECRETO Nº 189/2018, de 28 de setembro de 2018. 
 
 

ALTERA O DECRETO N° 151/2018, DE 08 DE 
AGOSTO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

                                              
   
  REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere os Art. 12 e 13 da Lei Municipal n° 4.687/2017 de 20 de 
novembro de 2017 

        
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º - O do Decreto 151/2018, de 08 de agosto de 2018 que normatiza a 
instalação das agroindústrias de mel e seus derivados, com sede em nova petrópolis: 

 
Art. 19 – As dependência em que serão realizadas as operações de recebimento, 

beneficiamento e envase do mel, deverão ser dotadas de lavatórios de mãos, em aço 
inoxidável, com torneiras com fechamento automático, providos de sabão líquido inodoro e 
coletor de toalhas usadas, acionado a pedal. 

 
Art. 21........................................................................................................ 
§ 1°- Os vestiários, para troca e guarda de roupas, deverão ser separados 

fisicamente através de parede, da área das privadas. 
 
(....) 
§ 3°- Na hipótese de agroindústria familiar será permitida a utilização de 

sanitários da casa do proprietário, sem diferenciação de sanitários por sexo.  
 

Art. 22................................................................................................................. 

(....) 

§ 2°- O uniforme, bem como quaisquer outras peças de uso pessoal deverão ser 

guardados em local próprio. 

 

Art. 23- A barreira sanitária disporá de lavador de botas (caso o calçado não seja 

de uso exclusivo da agroindústria) com água corrente, escova e sabão, pia com torneira de 

acionamento não manual, sabão líquido e lixeira com acionamento por pedal.  

(.....) 

 

Art. 26 – O mel e seus produtos derivados serão analisados laboratorialmente, 
em laboratórios oficiais, a cada safra, de acordo com a legislação vigente. Podendo ser mais 
frequente, a critério do serviço de inspeção. 

 
  Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições. 
 
  Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 28 de 
setembro de 2018. 
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
       REGIS LUIZ HAHN 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
 

 


