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DECRETO N.º 185, DE 4 DE MAIO DE 2021 

 

Altera dispositivos do Decreto n.º 133, de 31 de 

março de 2021, que “Dispõe sobre os procedimentos 

de coleta, acondicionamento eremessa de amostras 

para as análises físicas, bem como suaperiodicidade, 

além dos critérios e requisitos para o credenciamento 

de laboratório pela Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio da Patrulha.” 
 

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 de2019, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1.º O art. 18, do Decreto n.º 133, de 31 de março de 2021, que “Dispõe sobre os 

procedimentos de coleta, acondicionamento eremessa de amostras para as análises físicas, bem 

como suaperiodicidade, além dos critérios e requisitos para o credenciamento de laboratório pela 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha”, passam a vigorar com as seguintes redações: 

  

“Art. 18. Para o estabelecimento que apresentar 1(uma) análise físico-química e/ou 

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

seguintes procedimentos, em conformidade com o art. 222 e o inciso XVI do art. 224 do Decreto 

Municipal nº 307, de 26 de dezembro de 2019 e o inciso XXX do art. 10 do Decreto Federal nº 

9.013, de 29 de março de 2017: 

I – será autuado o estabelecimento;  

II – o estabelecimento deverá fazer uma revisão das práticas de fabricação pelo 

Responsável Técnico, com emissão de Plano de Ação detalhado, quedeverá ser entregue ao 

SIMSAP em até 10 (dez) dias úteis após o estabelecimento ter sido comunicado oficialmente do 

resultado daanálise; e 

III- Após revisão das práticas de fabricação e da emissão do Plano de Ação, o 

SIMSAP coletará uma nova amostra do produto em até 10 (dez) dias úteis. 
 

§1.º No caso do inciso III, se o produto não apresentar análise dentro dos padrões 

legais vigentes após a segunda coleta, o estabelecimento terá a suspensão provisória imediata do 

processo de fabricação do produto em questão até que a análise do produto esteja em conformidade 

com os padrões legais vigentes. 
 

§2.º No caso em que houversuspensão provisória imediata do processo de fabricação 

do produto, quando o resultado das análises estiver dentro dos padrões, a fabricação do produto 

será liberada após emissão do Termo de Autorização para a Retomada do Processo de Fabricação 

pelo SIMSAP. 
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§3.º A não apresentação do laudo laboratorial em acordo com os padrões legais 

vigentesemumprazodeaté4(quatro)meses,geraráocancelamentodoregistrodoproduto junto ao 

SIMSAP, o prazo poderá ser maior para aqueles produtos com período de maturação de 60 

(sessenta) dias ou mais.” 

 

Art. 2.º O art. 21, do Decreto n.º 133, de 31 de março de 2021, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 21. No caso do estabelecimento que apresentar laudo de análises em desacordo 

com os padrões legais vigentes que indique adulteração ou falsificação de produto será lavrado 

auto de infração e conforme a habitualidade acarretará em interdição do estabelecimento, de acordo 

com o inciso V do art. 236 e artigos 244, 244-A e 245 do Decreto Municipal n.º 307, de 26 de 

dezembro de 2019.” 

 

Art. 3.º O inciso III, do art. 25, do Decreto n.º 133, de 31 de março de 2021, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“III – Alvará sanitário, segundo legislação vigente, fornecido por órgão 

competente;” 

 

Art. 4.ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 4 de maio de 2021. 

 

 

 

Rodrigo Gomes Massulo 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 

 

 

 

Cléia Juçara Airoldi 

Secretária da Administração e Finanças 

 


