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    INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005, 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: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1.º Estabelecer a frequência da inspeção e fiscalização periódicas, sob o 

ponto de vista industrial e sanitária, nos estabelecimentos de produtos de origem animal 

registrados no Serviço de Inspeção Municipal de Santo Antônio da Patrulha (SIMSAP). 

 

Art. 2.º É inerente à atividade da inspeção sanitária e industrial a sua fiscalização 

correspondente. 

 

Art. 3.º A frequência da inspeção industrial e sanitária periódica será definida a 

partir da avaliação de risco oferecido pelo consumo do produto à população e o histórico do 

estabelecimento. 

 

Art. 4.º A avaliação de risco prevista no art. 3º será baseada nos seguintes 

critérios: 

I – quantidade de produto processado; 

II – resultado das análises laboratoriais; 

III – condições físicas e higiênico-sanitárias do estabelecimento; e 

IV – cuidados higiênico-sanitários rotineiros do estabelecimento. 

 

Art. 5.º Um estabelecimento com inspeção periódica poderá, a qualquer tempo, ser 

inspecionado de forma permanente, dependendo da avaliação de risco realizada pelo SIMSAP. 
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CAPÍTULO II 

DA FREQUÊNCIA DAS INSPEÇÕES 

 

Art. 6.º A frequência das inspeções nos estabelecimentos de produtos de origem 

animal classificados em UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CARNES E PRODUTOS 

CÁRNEOS, LEITE E DERIVADOS e PESCADO E DERIVADOS será de 15 em 15 dias 

(quinzenal). 

 

Art. 7.º A frequência das inspeções nos estabelecimentos de produtos de origem 

animal classificados em OVOS E DERIVADOS e PRODUTOS NÃO COMESTÍVEIS será 

mensal. 

 

Art. 8.º A frequência das inspeções nos estabelecimentos de produtos de origem 

animal classificados em PRODUTOS DE ABELHAS E DERIVADOS será de 3 em 3 meses 

(trimestral). 

Parágrafo único. Devido à particularidade da coleta e recepção sazonais da 

matéria-prima, os estabelecimentos de produtos de abelhas e derivados deverão comunicar ao 

SIMSAP, com antecedência mínima de 15 dias, a realização de suas atividades, mencionando a 

sua natureza e hora de início. 

 

Art. 9.º A frequência das supervisões nos estabelecimentos de produtos de origem 

animal registrados no SIMSAP será anual. 

Parágrafo único. A supervisão será realizada por servidor do SIMSAP diferente do 

fiscal de referência do estabelecimento. 

 

Art. 10. As periodicidades descritas nos artigos 6º ao 9º são consideradas 

mínimas, ficando a juízo do SIMSAP a necessidade de realizar inspeções e/ou supervisões com 

frequências menores do que as estabelecidas. 

 

Art. 11. 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      


