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    INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal n.º  

8.427, de 6 de dezembro de 2019 e Decreto n
o
 307, de 26 de dezembro de 2019, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica estabelecido o uso do Relatório de Não Conformidades (RNC) 

como documento de notificação escrita das falhas em atender às exigências regulamentares, que 

será utilizado como procedimento padrão para registro das não conformidades encontradas 

durante as inspeções do Serviço de Inspeção Municipal de Santo Antônio da Patrulha (SIMSAP). 

 

Art. 2.º O RNC será preenchido em 2 (duas) vias ficando uma via com o 

responsável legal do estabelecimento no dia da inspeção e a outra arquivada no SIMSAP. 

 

Art. 3.º O estabelecimento terá prazo definido pelo SIMSAP, a contar da data de 

recebimento do RNC, para executar as ações corretivas e apresentar ao SIMSAP um 

RELATÓRIO DAS AÇÕES CORRETIVAS REALIZADAS ou apresentar ao SIMSAP a 

SOLICITAÇÃO DE PRAZOS para execução de cada item. 

§1.º Os prazos serão analisados e deferidos ou indeferidos pelo SIMSAP, 

utilizando-se de caráter técnico para definição. Para os prazos indeferidos, o SIMSAP estipulará 

novos prazos, os quais deverão ser acatados pelo estabelecimento. 

§2.º O responsável legal pelo estabelecimento poderá solicitar ao SIMSAP por 

escrito a prorrogação dos prazos, por no máximo 2 (duas) vezes, antes do vencimento dos 

mesmos, caso não os consiga cumprir. 

 

Art. 4.º O SIMSAP poderá solicitar justificativa técnica, elaborada pelo 

responsável técnico do estabelecimento, para conceder as prorrogações. 

 

Art. 5.º Os documentos de notificação escrita, previstos nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, 

poderão ser gerados em sistema computacional. 
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Art. 6.º O não cumprimento dos itens apontados no RNC poderá acarretar em 

adicional ação administrativa e legal. 

 

Art. 7.º Acarretará em auto de infração quando a idêntica não conformidade for 

apontada por 2 (duas) vezes, consecutivas ou não, no período de 12 (doze) meses. 

 

Art. 8.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 23 de janeiro de 2020. 

 

Daiçon Maciel da Silva 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 

 

 

Cléia Juçara Airoldi    

Secretária da Administração e Finanças      


