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    INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009, 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 Ficam estabelecidas as exigências referentes ao registro, à estrutura física, 

às dependências e aos equipamentos da AGROINDÚSTRIA FAMILIAR DE PEQUENO 

PORTE e do ESTABELECIMENTO FAMILIAR DE PEQUENO PORTE 

EQUIVALENTE registrados no Serviço de Inspeção Municipal de Santo Antônio da Patrulha 

(SIMSAP), RS. 

 

Art. 2.º O SIMSAP poderá adotar a qualquer momento outros critérios de 

exigência previstos na legislação e em normas complementares, sendo as disposições previstas 

nesta Normativa consideradas mínimas. 

 

Art. 3.º As exigências previstas nesta Normativa serão disciplinadas observado o 

risco mínimo de disseminação de doenças para saúde animal, de pragas e de agentes 

microbiológicos, físicos e químicos prejudiciais à saúde pública e aos interesses dos 

consumidores. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 4.º Entende-se por “agroindústria familiar de pequeno porte” o 

estabelecimento de propriedade ou de posse de agricultor familiar, de forma individual ou 

coletiva, definidos pelo art. 3 da Lei Federal nº 11.326/2006, dispondo de instalações mínimas e 

destinadas ao processamento e a industrialização de produtos de origem animal, que utilize 

predominantemente mão de obra familiar e esteja localizado na zona rural. 
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Art. 5.º Entende-se por “estabelecimento familiar de pequeno porte equivalente” o 

empreendimento econômico solidário, definido nos termos da Lei nº 13.531, de 20 de outubro de 

2010, e os estabelecimentos com pequena escala de produção, não dirigidos por agricultores 

familiares, que disponham de área industrial, exceto anexos, construída de até 250m
2
 (duzentos e 

cinquenta metros quadrados), destinada ao processamento e a industrialização de produtos de 

origem animal e que tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do 

estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho assalariado, de acordo com as 

exigências sazonais da atividade agroindustrial. 

 

CAPÍTULO III 

DO REGISTRO 

 

Art. 6.º Para solicitar o registro de agroindústria familiar de pequeno porte ou o 

registro de estabelecimento familiar de pequeno porte equivalente deverá ser atendido ao 

disposto nos artigos 78º ao 87º do Decreto n
o
 307, de 26 de dezembro de 2019. 

 

Art. 7.º Poderão ser aceitos croquis hidrossanitário e de identificação das 

dependências e dos equipamentos. Porém, serão rejeitados os projetos grosseiramente 

desenhados ou com indicações imprecisas. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8.º Para o funcionamento da agroindústria familiar de pequeno porte e do 

estabelecimento familiar de pequeno porte equivalente deverá ser atendido ao disposto nos 

artigos 35º ao 46º do Decreto n
o
 307, de 26 de dezembro de 2019. 

 

Art. 9.º A juízo do SIMSAP, a agroindústria familiar de pequeno porte e o 

estabelecimento de pequeno porte equivalente poderão estar localizados adjacentes à residência, 

desde que haja acesso independente. 

 

CAPÍTULO V 

DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

Art.10. Para agroindústria familiar de pequeno porte e estabelecimento familiar de 

pequeno porte equivalente com até 10 (dez) trabalhadores, e levando em consideração o volume 

de produção, poderá ser utilizado o sanitário já existente na propriedade, desde que fique a uma 

distância de até 40m (quarenta metros) do prédio industrial. 
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Art. 11. É indicada a instalação de um sistema produtor de água quente ou 

gerador de vapor para a higienização das instalações e equipamentos, conforme a legislação 

vigente. Outro método de higienização poderá ser aprovado pelo SIMSAP, desde que seja 

adequado e atenda às condições higiênico-sanitárias e tecnológicas específicas para sua 

finalidade e não comprometendo a qualidade e a integridade dos produtos, bem como das 

matérias-primas. 

 

Art. 12. As instalações de frio industrial poderão ser supridas por balcão de 

resfriamento, refrigerador, congelador e freezer, ou outro mecanismo de frio, desde que atendidas 

às temperaturas preconizadas. 

 

Art. 13. O trânsito de matérias-primas e de produtos de origem animal deve ser 

realizado por meios de transporte apropriados, garantindo a sua integridade. 

Parágrafo único. É permitido o transporte de matérias-primas e produtos 

frigorificados do estabelecimento agroindustrial de pequeno porte em vasilhame isotérmico, em 

veículos sem unidade frigorífica instalada, em distância percorrida até o máximo de duas horas, 

desde que mantida a temperatura adequada a cada tipo de produto, em todo o percurso até o local 

de entrega. 

 

Art. 14. 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      


