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    INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004, 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 Estabelecer os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) 

mínimos obrigatórios que deverão constar no Manual de Boas Práticas de Fabricação 

(Manual de BPF) dos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal de 

Santo Antônio da Patrulha (SIMSAP), os quais serão os seguintes: 

 

I – POP 1 
manutenção das instalações e equipamentos 

(incluindo a aferição e a calibração de instrumentos); 

II – POP 2 água de abastecimento interno; 

III – POP 3 controle integrado de pragas, insetos e roedores; 

IV – POP 4 manejo de resíduos sólidos e líquidos (incluindo águas residuais); 

V – POP 5 Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO); 

VI – POP 6 Procedimento Sanitário das Operações (PSO); 

VII – POP 7 
manipuladores (incluindo treinamento, higiene, hábitos higiênicos e 

saúde dos manipuladores); 

VIII – POP 8 controle de matérias-primas, ingredientes e embalagens; 

IX – POP 9 
controle de pontos críticos do processo (incluindo controle de 

formulações, temperaturas e fraudes); 

X – POP 10 análises laboratoriais (autocontrole); e 

XI – POP 11 rastreabilidade e recolhimento. 

 

§1.º Conforme as suas necessidades, os estabelecimentos poderão adicionar 

outros POP’s além dos previstos. 

§2.º Os POP’s deverão constar no Manual de BPF ou anexados a este, assim 

como as planilhas de autocontrole. Quando necessário, também poderão ser anexados 

fluxogramas de atividades e Instruções de Trabalho, entre outros elementos. 

§3.º A critério do SIMSAP, os estabelecimentos poderão ser dispensados da 

apresentação de elemento de controle específico dentro do POP, caso este controle não seja 
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aplicável. 

 

Art. 2.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      


