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    INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006, 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 Ficam estabelecidos os procedimentos de coleta, de acondicionamento e 

de remessa de amostras para análises fiscais, bem como sua periodicidade. 

 

Art. 2.º Entende-se por “análise fiscal” a análise oficial efetuada pela autoridade 

sanitária competente, em amostras coletadas por fiscal do Serviço de Inspeção Municipal de 

Santo Antônio da Patrulha (SIMSAP), na rede laboratorial credenciada pelo MAPA (Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) ou em laboratório credenciado pela Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha. 

 

Art. 3.º Para realização das análises fiscais deve ser coletada amostra em triplicata 

da matéria-prima, do produto ou de qualquer substância que entre em sua elaboração, 

asseguradas a sua inviolabilidade e a sua conservação. 

§1.º Uma das amostras coletadas deve ser encaminhada à rede laboratorial 

credenciada pelo MAPA ou a laboratório credenciado pela Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio da Patrulha e as demais devem ser utilizadas como contraprova. Uma amostra deverá ser 

entregue ao detentor ou ao responsável pelo produto e a outra amostra deverá ser mantida em 

poder do laboratório ou do SIMSAP. 

§2.º É de responsabilidade do detentor ou do responsável pelo produto a 

conservação de sua amostra de contraprova de modo a garantir a sua integridade física. 

§3.º Não devem ser coletadas amostras fiscais em triplicata quando: 

I - a quantidade ou a natureza do produto não permitirem; 

II - o produto apresentar prazo de validade exíguo, sem que haja tempo hábil para 

a realização da análise de contraprova; 

III - tratar-se de análises fiscais realizadas durante os procedimentos de rotina de 

inspeção oficial; e 
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IV - forem destinadas à realização de análises microbiológicas por ser considerada 

impertinente a análise de contraprova nestes casos. 

 

Art. 4.º As amostras para as análises fiscais devem ser coletadas, manuseadas, 

acondicionadas, identificadas e transportadas de modo a garantir a manutenção de sua 

integridade física e a conferir conservação adequada ao produto. 

Parágrafo único. A autenticidade das amostras deve ser garantida pela autoridade 

competente que estiver procedendo à coleta. 

 

Art. 5.º A coleta e o lacre das amostras para análises fiscais devem ser realizados 

pelo fiscal do SIMSAP ou na presença deste. 

§1.º Fica o estabelecimento responsável por encaminhar as amostras lacradas ao 

Laboratório da rede credenciada pelo MAPA ou ao Laboratório credenciado pela Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha. 

§2.º As amostras devem estar acompanhadas da Solicitação Oficial de Análise 

devidamente preenchida, carimbada e assinada, com os respectivos códigos das análises 

requeridas. 

§3.º Poderá o SIMSAP realizar o transporte de amostras fiscais até o laboratório 

de escolha do estabelecimento, desde que o laboratório esteja localizado em Santo Antônio da 

Patrulha, RS, e desde que o proprietário do estabelecimento tenha assinado o Termo de 

Autorização para Transporte de Amostras Fiscais. 

§4.º Os estabelecimentos devem informar por escrito ao SIMSAP o laboratório 

credenciado de sua escolha. 

 

Art. 6.º Os parâmetros analisados e os padrões aceitáveis para os resultados das 

análises fiscais deverão obedecer aos padrões legais vigentes estabelecidos através da Portaria nº 

2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde; Resolução RDC nº 12, de 02 de 

janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Regulamentos Técnicos de 

Identidade e Qualidade de Produtos, Instrução Normativa nº 34, de 28 de maio de 2008, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Instrução Normativa nº 76, de 26 de 

novembro de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; RIISPOA – 

Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA -, aprovado pelo Decreto Federal n.º 9.013, 

de 29 de março de 2017; e outros que venham a ser publicados. 

 



 

3 

 

 

Art. 7.º A periodicidade das análises fiscais físico-químicas e microbiológicas 

da água de abastecimento interno e dos produtos de origem animal dos estabelecimentos 

registrados no SIMSAP será estabelecida anualmente através de cronograma. 

§1.º As análises físico-químicas e microbiológicas da água de abastecimento 

interno e dos produtos de origem animal devem contemplar, ao longo de um ano, os itens do 

artigo 3º da Resolução Nº 1 de 01/11/2015 da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do 

Rio Grande do Sul. 

§2.º O SIMSAP poderá solicitar análises extraordinárias sempre que julgar 

necessário. 

 

Art. 8.º Para os estabelecimentos que apresentarem análises físico-químicas e/ou 

microbiológicas de produto em desacordo com os padrões legais vigentes serão adotados os 

seguintes procedimentos: 

I - o estabelecimento que apresentar 1 (uma) análise microbiológica ou físico-

química de produto em desacordo com os padrões legais vigentes será autuado, sendo inutilizado 

o lote cuja amostra foi considerada imprópria para consumo, o qual deverá ser recolhido pelo 

estabelecimento e apresentado ao SIMSAP para ser inutilizado. Poderá ser dado outro destino 

adequado, a critério do SIMSAP, para os produtos remanescentes do mesmo lote ainda 

armazenados no estabelecimento. O estabelecimento também fará obrigatoriamente uma revisão 

das práticas de fabricação pelo Responsável Técnico, com emissão de Laudo Técnico, que deverá 

ser entregue ao SIMSAP em até 10 (dez) dias úteis após o estabelecimento ter sido comunicado 

oficialmente do resultado da análise. 

a. o estabelecimento ficará proibido de fabricar o produto em questão, em 

consonância com o inciso V do art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

b. após a revisão das práticas de fabricação e da emissão do Laudo Técnico, o 

SIMSAP coletará uma nova amostra do produto, o qual será produzido unicamente para análise. 

A quantidade a ser produzida e o dia da produção será definido em comum acordo com o 

responsável pelo estabelecimento e o fiscal do SIMSAP. Se essa análise apresentar-se dentro dos 

padrões legais vigentes a produção será retomada, caso contrário, a produção permanecerá 

suspensa. 

c. a fabricação do produto mantida suspensa na forma da alínea anterior, 

permanecerá suspensa até que a análise do produto esteja em conformidade com os padrões 

legais vigentes.  

d. se o resultado das análises estiverem dentro dos padrões, a fabricação do 

produto será liberada.  

e. a não apresentação do laudo laboratorial em acordo com os padrões legais 

vigentes em um prazo de até 4 (quatro) meses, gerará o cancelamento do registro do produto 
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junto ao SIMSAP. O prazo poderá ser maior para aqueles produtos com período de maturação de 

60 (sessenta) dias ou mais. 

 

Art. 9.º O estabelecimento que apresentar 1 (uma) análise microbiológica da água 

de abastecimento interno em desacordo com os padrões legais vigentes será autuado e 

obrigatoriamente fará uma revisão das práticas adotadas sobre a qualidade da água pelo 

Responsável Técnico, com emissão de Laudo Técnico que deverá ser entregue ao SIMSAP em 

até 10 (dez) dias úteis após o estabelecimento ter sido comunicado oficialmente do resultado da 

análise. 

§1.º Após a revisão das práticas adotadas sobre a qualidade microbiológica da 

água e da emissão do Laudo Técnico, o SIMSAP coletará uma nova amostra da água para análise 

microbiológica completa. Se essa análise apresentar-se em desacordo com os padrões legais 

vigentes, o estabelecimento terá suas atividades suspensas. 

§2.º O estabelecimento que tiver suas atividades suspensas, somente será liberado 

após a apresentação do laudo de análise fiscal microbiológica em acordo com os padrões legais 

vigentes. 

§3.º Quando for encontrada grande quantidade de coliformes termotolerantes, 

poderá ser realizado pelo estabelecimento o monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos 

de Cryptosporidium spp. nos pontos de captação de água, a critério do fiscal do SIMSAP. 

 

Art. 10. O estabelecimento que apresentar 1 (uma) análise físico-química da água 

de abastecimento em desacordo com os padrões legais vigentes fará obrigatoriamente uma 

revisão das práticas adotadas sobre a qualidade da água pelo Responsável Técnico, com emissão 

de Laudo Técnico que deverá ser entregue ao SIMSAP em até 10 (dez) dias úteis após o 

estabelecimento ter sido comunicado oficialmente do resultado da análise. 

Parágrafo único. Após a revisão das práticas adotadas sobre a qualidade físico-

química da água e da emissão do Laudo Técnico, o SIMSAP coletará uma nova amostra da água 

de abastecimento para análise. Se essa análise apresentar-se em desacordo com os padrões legais 

vigentes, o estabelecimento será autuado e poderá ter suas atividades suspensas, a critério dos 

fiscais do SIMSAP. 

 

Art. 11. No caso do estabelecimento que apresentar laudos de análises em 

desacordo com os padrões legais vigentes e que indiquem adulteração, fraude ou falsificação, 

será lavrado auto de infração e conforme a gravidade do caso poderá gerar a suspensão das 

atividades ou outras medidas, a critério do SIMSAP. 
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Art. 12. A não emissão do laudo de análise por parte do laboratório oficial em 

função de não pagamento da análise acarretará em auto de infração ao estabelecimento por não 

cumprimento ao cronograma oficial de análises. 

 

Art. 13. 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      


