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DECRETO Nº 066/2018, de 13 de abril de 2018. 
 
 

NORMATIZA A INSTALAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS 
DE OVOS 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 ovos 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: 

a)  GRANJA AVÍCOLA: é o estabelecimento destinado ao recebimento, classificação e 

distribuição de ovos “in natura”, oriundos da própria Granja produtora.  

b) ENTREPOSTOS DE OVOS: é o estabelecimento destinado ao recebimento, 

classificação, acondicionamento, identificação e distribuição de ovos “in natureza”, 

oriundos de vários fornecedores. 

c) FÁBRICA DE CONSERVAS DE OVOS: é o estabelecimento destinado 

especificamente para a finalidade, dispondo de unidade de industrialização. 

d) INSTALAÇÕES: é toda a espécie de construção civil, incluídas as dependências de 

recepção, classificação, expedição, setor administrativo, sanitários, vestiários e 

outras instalações, sistemas de água, esgotos, e todas as demais necessárias e uteis 

ao empreendimento agroindustrial.  

e) EQUIPAMENTOS: são todas os móveis que integram o empreendimento 

agroindustrial utilizados nos trabalhos de classificação e envase de ovos. 

f) OVOSCÓPIO: equipamento utilizado para verificar defeitos nos ovos, aparelho 

projetado para observação da casca e do interior do ovo. 

g)  

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: 
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a)  estar localizada em área delimitada, afastada de fontes produtoras de mau cheiro 

ou de locais que possam abrigar insetos, roedores ou quaisquer outros animais; 

b) dispor de imóvel (área superficial), suficiente para o empreendimento, já prevendo 

possíveis ampliações futuras; 

c) Estar à uma distância mínima de 30 metros de demais construções ou abrigo de 

animais;  

d) 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; 

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

f) dispor de fácil acesso ao prédio;  

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

tratamento de esgotos;  

h) dispor de delimitação física capaz de impedir a entrada de acesso de animais e 

pessoas estranhas ao trabalho;  

i) dispor de instalações de água em quantidade suficiente que atenda às necessidades 

industriais, obedecidos os padrões de potabilidade; 

j) dispor de instalações de tratamento de efluentes, segundo normas técnicas exigidas 

pelo Município. 

 
CAPITULO II 

DAS INSTALAÇÕES 

 Art. 4°- As instalações da agroindústria deverão ser compatíveis com a 

capacidade de recebimento, armazenamento e processamento de ovos, de forma que os 

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

 

 Art. 5°- As instalações agroindustriais deverão dispor de:  

a) recepção e seleção de ovos;  

b) classificação, envase e armazenamento do produto embalado;  

c) depósito para material de envase e rotulagem;  

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

o qual deverá contemplar um local coberto e dotado de tanque para a higienização 

dos vasilhames e utensílios;  

e) vestiários e sanitários;  

f)  dependências físicas destinadas à recepção e expedição dos ovos, as quais deverão 

apresentar cobertura suficiente para abrigar os veículos transportadores. 

 

 Art. 6°- As construções deverão observar, também, além das exigências 

constantes deste Título, os seguintes requisitos construtivos: 

a) Piso anti-derrapante, constituído de material resistente à impactos e à ação de ácidos 

e álcalis, que permita fácil higienização, previamente aprovado pela Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente do Município, assentados com rejunte e declividade 

mínima de 1% (um por cento) em direção aos ralos e canaletas, que também devem 

ser instaladas; 

b) Rede de esgoto de acordo com as normas de saúde pública, definidas e previamente 

aprovadas pela Secretaria de Planejamento do Município; 
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c) Paredes em alvenaria, devidamente impermeabilizadas até a altura de 2m (dois) 

metros, com azulejos ou similares, na cor branca ou de cor clara, com rejunte na 

mesma cor, sendo facultado a utilização de outros tipos de materiais 

impermeabilizantes, desde que previamente aprovados pela Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente do Município; 

d) As paredes acima da área de 2 metros de altura poderão ser devidamente pintadas 

com tinta lavável e não descamável; 

e) Áreas destinadas à produção industrial com altura interna (pé-direito) mínima de 3 

(três) metros de altura.  

f) Portas e janelas externas com dispositivos capazes de mantê-las, permanentemente 

fechadas e providas de telas, capazes de evitar entrada de insetos.  

g) Portas e janelas fabricadas com material lavável, de fácil abertura, vedada a 

confecção de portas e janelas de madeira; 

h) As dependências deverão permitir o acesso de luz e ventilação natural, além da 

instalação de energia elétrica. 

i) A iluminação elétrica deverá ser a identificada como “luz fria” e dotada de dispositivos 

de proteção contra estilhaços, quando for o caso.  

j) O teto das dependências onde se realizarem os trabalhos de classificação e 

estocagem de ovos deverá ser confeccionado com material de fácil higienização, de 

preferência de PVC, vedada a forração de madeira. 

k) Barreira sanitária que consiste em local apropriado para lavar as botas e calçados 

com água corrente, escova e sabão, dotado de pia com acionamento não manual e 

sabão líquido, localizado em todos os acessos para o interior do estabelecimento. 

l) Almoxarifado, instalado em local apropriado, com dimensões que atendam 

adequadamente à guarda de material de uso nas atividades do estabelecimento, 

assim como de ingredientes e embalagens, desde que separados dos outros 

materiais.  

m)  Instalação de lavatórios de mãos e higienizadores de aço inoxidável, com torneiras 

acionadas à pedal, joelho ou outro meio que não utilize o fechamento manual, 

providos de sabão líquido inodoro, e coletor de toalhas usadas, acionado a pedal, 

em todas as dependências onde serão realizadas as operações de recebimento, 

classificação e envase de ovos, existirão lavatórios de mãos de aço inoxidável. 

n) Vestiários e sanitários em alvenaria, com piso e paredes impermeáveis e de fácil 

higienização, com dimensões e instalações compatíveis com o número de 

trabalhadores do estabelecimento.  

o) Os vestiários, para troca e guarda de roupas deverão ser separados fisicamente 

através de parede, da área das privadas e serem dotados de lavatórios de mãos com 

torneiras acionadas à pedal ou outro meio que não utilize as mãos, providos de sabão 

líquido inodoro e coletor de toalhas usadas, também acionado a pedal, instalados na 

saída do mesmo.  

p) Seção de varejo, quando existente, deverá ser separada de todas as dependências 

do estabelecimento, localizada preferentemente próxima às vias públicas, de forma 

que o acesso de pessoal seja totalmente independente da área industrial. 

  § 1°- É admissível, na hipótese de agroindústria familiar, a utilização de 

vestiários e sanitários da própria residência da família. 
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  § 2°- É dispensável a instalação de lava-botas, sempre que o uniforme 

utilizado seja de uso exclusivo interno da agroindústria. 

 
CAPITULO III 

DOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS: 

Art. 7°- Os equipamentos e utensílios, tais como mesas, carrinhos entre outros 

que recebam produtos comestíveis, deverão ser de aço inoxidável.  

  § 1°- As caixas e bandejas poderão ser de plástico apropriado às finalidades 

da atividade agroindustrial. 

  § 2°- É vedada a alteração das características dos equipamentos, bem como 

operá-los acima de suas capacidades construtivas.  

 

Art. 8°- A localização dos equipamentos deverá obedecer a um fluxograma 

operacional racionalizado, observando-se os detalhes relativos à facilidade de higienização. 

  

Art. 9°- Todas as pessoas que trabalham com produtos comestíveis, desde o 

recebimento até a expedição, deverão estar devidamente uniformizados, com roupa clara, 

previamente aprovada pela Secretaria de Agricultura do Município. 

Parágrafo Único: O uniforme consistirá em calça, blusa ou jaleco, gorro, boné ou touca e 

botas e deverá estar em perfeito estado de higiene e conservação, sendo.  

 

   TÍTULO III 

DAS ANÁLISES DOS PRODUTOS 

 Art. 10 – Os ovos serão analisados, com a seguinte periodicidade: 

a) Ovos com manipulação mínima: a cada 12 (doze) meses para as análises físico-

químicas e a cada 6 (seis) meses para análises microbiológicas. 

b)  Ovos manipulados:  no mínimo a cada 6 (seis) meses para as análises físico-

químicas e a cada 3 (três) meses para análises microbiológicas.  

 

Parágrafo Único- As análises físico-químicas e microbiológicas serão 

padronizadas conforme legislação vigente. 

  
TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 11 - 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. 12 - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 13 de 
abril 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 185/2018, de 28 de setembro de 2018. 
 
 

ALTERA O DECRETO N° 066/2018, DE 13 DE ABRIL 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 066/2018, de 13 de abril de 2018 que normatiza a instalação das 

agroindústrias de ovos e seus derivados, com sede em Nova Petrópolis, passará a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
Art. 2°.................................................................................................... 
 
e) EQUIPAMENTOS: são todos os móveis que integram o empreendimento 

agroindustrial utilizados nos trabalhos de classificação e envase de ovos, quando for o caso.  
 
Art. 3º....................................................................................................... 
 
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 ao prédio; 
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; 
h) dispor de instalações de água em quantidade suficiente que atenda às necessidades 

industriais, obedecidos os padrões de potabilidade; 
i) dispor de instalações de tratamento de efluentes, segundo normas técnicas exigidas 

pelo Município.  
 
Art. 5°- As instalações agroindustriais deverão dispor de local para: 

(.....) 

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

(....) 

f) dependências físicas destinadas à recepção e expedição dos ovos, as quais deverão 

apresentar cobertura e pavimentação suficientes para abrigar os veículos transportadores. 

 

Art. 6°- As construções deverão apresentar, também, além das exigências constantes 
deste Título, os seguintes requisitos construtivos: 

(...) 
 
c) Paredes em alvenaria, devidamente impermeabilizadas até a altura de 2m (dois) 

metros, com azulejos ou similares, na cor branca ou de cor clara, com rejunte na mesma cor, sendo 
facultado a utilização de outros tipos de materiais impermeabilizantes, desde que previamente 
aprovados pelo serviço de inspeção; 

(.....) 
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m) Instalação de lavatórios de mãos e utensílios de aço inoxidável (ou material aprovado 
pelo serviço de inspeção), com torneiras acionadas à pedal, joelho ou outro meio que não utilize o 
fechamento manual, providos de sabão líquido inodoro, e coletor de toalhas usadas, acionado a pedal, 
em todas as dependências onde serão realizadas as operações de recebimento, classificação e 
envase de ovos. 

(....) 
o) Os vestiários, para troca e guarda de roupas deverão ser separados fisicamente 

através de parede, da área das privadas, e estas serem dotados de lavatórios de mãos com torneiras 
acionadas à pedal ou outro meio que não utilize as mãos, providos de sabão líquido inodoro e coletor 
de toalhas usadas, também acionado a pedal.  

 
(....) 
 
Art. 9°- Todas as pessoas que trabalham com produtos comestíveis, desde o 

recebimento até a expedição, deverão estar devidamente uniformizadas, com roupa clara, 

previamente aprovada pelo serviço de inspeção. 

Parágrafo Único: O uniforme consistirá em calça, blusa ou jaleco, gorro, boné ou touca 

e botas e deverá estar em perfeito estado de higiene e conservação. 

 

Art. 10 – Os ovos serão analisados, com a seguinte periodicidade: 

a) Ovos com manipulação mínima: a cada 6 (seis) meses para análises microbiológicas. 

(....) 

 

Parágrafo Único- Podendo ser mais frequente caso o S.I.M. julgue necessário. 

 
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 se setembro 

de 2018. 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
 
 
 
      REGIS LUIZ HAHN 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA    Prefeito Municipal 
Secretária Municipal da Administração 
  


