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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04 de 31 de julho de 2020. 

 
 

Estabelece a obrigatoriedade do 
cumprimento do cronograma de 
análises físico-química e microbiológica  
da água de abastecimento interno e 
produtos de origem animal, registrados 
no SIM.  

 
Art. 1° Fica estabelecida a obrigatoriedade do cumprimento, por parte das empresas 
registradas no Sistema de Inspeção Municipal, a realização de análises físico-química 
e microbiológica da água de abastecimento interno e dos produtos de origem animal 
de acordo com o cronograma oficial. 
 
Art. 2° Os estabelecimentos devem encaminhar as amostras oficiais para análises 
microbiológica e físico-químicas de água de abastecimento interno e de produtos de 
origem animal para laboratório credenciado pelo Serviço de Inspeção Municipal de 
acordo com o cronograma oficial, qual seja: 
 
 Análises Físico-químicas da Água de 
Abastecimento e Gelo Interno. 

- a cada 06 (seis) meses 

Análises Microbiológicas da Água de 
Abastecimento e Gelo Interno. 

- a cada 03 (três) meses 

Análises Microbiológicas dos Produtos de 
Origem Animal. 

- a cada 03 (três) meses 

Análises físico-químicas de Produtos de 
Origem Animal, exceto leite. 

- a cada 12 (doze) meses 

Análises físico-químicas de leite e 
pesquisa de antibióticos e fraudes no 
leite. 

- diariamente na plataforma de 
recebimento 

 
§1º Se o estabelecimento industrializar mais de 01 (um) produto, os mesmos poderão 
ser encaminhados de forma intercalada, desde que ao final do período de um ano, 
todos tenham sido analisados para análises microbiológicas.  
§2º Para mel será realizada 01 (uma) análise físico–química por época produtiva, 
respeitando a periodicidade mínima de 01 (uma) por ano. 
§3° Para ovos serão realizadas 02 (duas) análises microbiológicas por ano. 
 

Art. 3° As empresas devem encaminhar produtos para análise físico-química em 

laboratórios credenciados com periodicidade anual. Os produtos a serem coletados 

são aqueles determinados por este serviço, que enviará cronograma para o 

responsável pelo estabelecimento.  

§1º As colheitas oficiais devem ser realizadas por um funcionário do estabelecimento 

acompanho do Serviço Oficial, com preenchimento da requisição de análise onde deve 

constar obrigatoriamente o número de registro do produto e a amostra deve estar 

devidamente lacrada.  
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 § 2º O serviço oficial pode, a qualquer momento, solicitar análises de qualquer 

produto industrializado pelo estabelecimento ou matéria-prima fora do calendário 

previsto. 

§ 3º O serviço oficial pode, a qualquer momento, solicitar outros tipos de análises 

como, por exemplo, análises sensoriais, organolépticas, fatores de qualidade, assim 

como também análise da matéria-prima e do produto final, a critério da inspeção. 

    

Art. 4° Os resultados das análises laboratoriais devem ser encaminhados ao SIM. 

 

Art.5° As análises mencionadas nesta instrução devem compreender, 

obrigatoriamente, as seguintes informações: 

 

I. Análises da Água de Abastecimento Interno 

 

a) Análise físico-química da água Ph 

Cloretos 

Matéria orgânica 

Dureza 

Sólidos dissolvidos totais 

Turbidez 

b) Análise microbiológica da água Coliformes totais 

Enumeração de Escherichia coli 

Contagem de bactérias heterotróficas 

II. As análises microbiológicas dos produtos de origem animal devem seguir as 

informações estabelecidas pelo Anexo I da Instrução Normativa nº 60/19 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as análises físico-químicas devem 

seguir o Regulamento Técnico de Identidade e qualidade (RTIQ), o 

Regulamento da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal 

(RIISPOA) e outras legislações que forem pertinentes. 

 

Art. 6º O estabelecimento que deixar de apresentar uma análise microbiológica e/ou 
físico-química de produto dentro dos prazos estabelecidos será autuado; e, no caso de 
reincidência de não cumprimento do cronograma de análises de produto, terá suas 
atividades suspensas imediatamente pelo Serviço de Inspeção Municipal; já, o 
estabelecimento que apresentar uma análise de produto microbiológica ou físico-
química em desacordo com os padrões legais vigentes será autuado e impedido de 
comercializar o lote do produto cuja amostra foi considerada imprópria para consumo, 
além de ter a linha de produção deste produto suspensa a critério do SIM.  
 
Parágrafo Único. A empresa que tiver suas atividades suspensas na forma deste 
artigo, somente será liberada para voltar a produzir após apresentar 01 (um) laudo de 
análise microbiológica e/ou físico-química completo; isto é, com todos os parâmetros 
previstos na legislação, de 01 (um) lote do produto que teve a produção suspensa de 
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acordo com os padrões legais vigentes, apresentação do plano de ação revisada no 
manual, parecer favorável em auditoria de Boas Práticas de Fabricação e parecer do  
Médico Veterinário responsável pela inspeção sanitária.  

 
Art. 7º O estabelecimento que deixar de apresentar, dentro dos prazos estabelecidos 
no cronograma desta normativa, uma análise físico-química e/ou microbiológica da 
água de abastecimento interno será autuado e terá suas atividades suspensas; já, o 
estabelecimento que apresentar uma análise físico-química e/ou microbiológica em 
desacordo com os padrões legais vigentes será autuado e terá 30 dias para solucionar 
a causa da desconformidade e apresentar nova análise em acordo com os padrões 
legais vigentes; e, caso não apresente nova análise em 30 dias ou apresentá-la em 
desacordo com os padrões legais vigentes, terá suas atividades suspensas. 

 
Parágrafo Único. A empresa que tiver suas atividades suspensas na forma deste 
artigo, somente será liberada após a apresentação de 01 (um) laudo de análise físico-
química e/ou microbiológica de água completo; isto é, com todos os parâmetros 
previstos na legislação, em acordo com os padrões legais vigentes, apresentação do 
plano de ação revisado no manual de Boas Práticas de Fabricação e parecer do 
Médico Veterinário responsável pela inspeção sanitária.  

 
Art. 8º No caso do estabelecimento que apresentar laudos de análises em desacordo 
com os padrões legais vigentes sejam microbiológicas, físico-químicas, sensoriais ou 
outras vindas de outros órgãos, denúncias, análises fiscais e outras em desacordo 
com os padrões legais vigentes será lavrado auto de infração e, conforme a gravidade 
do caso poderá gerar uma suspensão de atividades ou outras medidas, a critério do 
SIM. 
 

Art.9° Considera-se como padrões legais aqueles estabelecidos através da Resolução 

RDC nº 339, de 20 de fevereiro de 2020 e Instrução Normativa N° 60, de 23 de 

dezembro de 2019, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Regulamentos 

Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos; RIISPOA – Regulamento de 

Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal, do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento ou outras referências que por ventura venham a 

ser publicadas. 

 

Art. 10° Fica revogada a Instrução Normativa nº01 de 25 de outubro de 2019.  

 

Art. 11° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 


