
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

DE ORIGEM ANIMAL

PORTARIA Nº 2, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

O Secretário Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto nº  19.882, de 29 de novembro de 2018, no Art. 5º, §2º e Art. 8º, Parágrafo
Único, incisos VII e VIII, resolve:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para o  cálculo do Risco Estimado Associado ao
Estabelecimento  (RE) para  determinar  a  frequência  mínima  de  fiscalização  em  estabelecimentos
registrados ou relacionados no Serviço de Inspeção Municipal, sujeitos à inspeção periódica.

§ 1º  Os procedimentos  para o cálculo do RE para determinar  a frequência mínima de
fiscalização não se aplicam aos seguintes estabelecimentos relacionados:

I – Frigoríficos;
II – Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados Lácteos.

Art. 2º O RE será obtido pela caracterização dos riscos associados ao:
I – volume de produção (VP); 
II – características dos produtos (CP); e
III – desempenho do estabelecimento (DE) quanto ao atendimento à legislação aplicável a

fiscalização.

Art.  3º  Fica  estabelecido  o  uso  do  Relatório  de  Não  Conformidades  (RNC) como
documento de notificação escrita das falhas em atender às exigências regulamentares, que será utilizado
como procedimento padrão para registro das não conformidades encontradas durante as inspeções do
COPAS-POA nos estabelecimentos regulados pelo Decreto nº 19.882, de 29 de novembro de 2018.

§ 1º O RNC será preenchido em 3 (três) vias, ficando uma via com o responsável pelo
estabelecimento no dia da inspeção, uma via com o fiscal do COPAS-POA e uma via no talão.

§ 2º O estabelecimento terá prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento
do RNC, para executar as ações corretivas e apresentar ao COPAS-POA relatório das ações realizadas ou
apresentar ao COPAS-POA a solicitação de prazos para execução de cada item.

§ 3º Os prazos serão revisados, deferidos ou indeferidos pelo COPAS-POA, utilizando-se
de caráter técnico para definição. Para os prazos indeferidos, o COPAS-POA estipulará novos prazos, os
quais deverão ser acatados pelo estabelecimento.

§  4º  O  responsável  legal  pelo  estabelecimento  poderá  solicitar  ao  COPAS-POA,  por
escrito, a prorrogação dos prazos, por no máximo 2 (duas) vezes, antes do vencimento dos mesmos, caso
não os consiga cumprir. 

§  5º  O  COPAS-POA poderá  solicitar  justificativa  técnica,  elaborada  pelo  Responsável
Técnico do estabelecimento, para conceder as prorrogações.

§ 6º  A verificação do cumprimento dos  prazos  do RNC será efetuada pelos fiscais  do
COPAS-POA.  O  não  cumprimento  de  100% (cem por  cento)  dos  itens  apontados  no  RNC poderá
acarretar em adicional ação administrativa e legal.

§ 7º Acarretará em auto de infração quando a idêntica não conformidade for apontada por 3
(três) vezes, consecutivas ou não, no período de 12 (doze) meses. 

Art.  4º  A fiscalização  do  COPAS-POA poderá  adotar,  isolada  ou  cumulativamente,  as
medidas cautelares descritas no Art. 100 do Decreto nº 19.882, de 29 de novembro de 2018.



Art. 5º Será aplicado pelo Fiscal de Referência 1 (uma) vez ao ano o Laudo de Inspeção
Sanitária,  adotando-se  documento  diferenciado  para  os  estabelecimentos  enquadrados  no  Programa
Estadual de Agroindústria Familiar – PEAF.

§ 1º O Laudo de Inspeção Sanitária classificará o estabelecimento conforme o número de
itens em conformidade, observando a seguinte gradação:

I – GRUPO 1: de 85 a 100% de atendimento dos itens;
II – GRUPO 2: de 61 a 84,99 % de atendimento dos itens;
III – GRUPO 3: de 0 a 60,99 % de atendimento dos itens.
§ 2º As não conformidades assinaladas no Laudo de Inspeção Sanitária  necessitam ser

respondidas pelos estabelecimentos nas mesmas condições do RNC.

Art.  6º  Fica  estabelecida  a  periodicidade  anual  para  realização  da supervisão  das
inspeções do COPAS-POA em todos os estabelecimentos registrados.

§ 1º Será adotado o documento Laudo de Supervisão como check-list dos itens a serem
avaliados  na  supervisão,  aplicando-se  documento  diferenciado  nos  estabelecimentos  enquadrados  no
Programa Estadual de Agroindústria Familiar – PEAF.

§  2º  A supervisão  será  realizada  por  servidor  do  COPAS-POA diferente  do  Fiscal  de
Referência do estabelecimento.

§ 3º O Laudo de Supervisão também classificará o estabelecimento conforme o número de
itens em conformidade, observando a mesma gradação descrita no Art. 5º, § 1º desta Portaria.

Art.  7º  O  risco  associado  ao  volume  de  produção  (RVP) será  caracterizado  pela
classificação do estabelecimento quanto ao volume produzido, conforme tabela disposta no Anexo I. 

§  1º  O  volume  produzido  pelo  estabelecimento  será  obtido  nos  mapas  estatísticos  de
produção constantes nos sistemas de informação disponíveis.

§ 2º Em casos de ausência de dados na forma prevista pelo parágrafo anterior, o volume
produzido será obtido com base nas informações apresentadas para o registro do estabelecimento.

Art. 8º O risco associado a características dos produtos (RCP) será caracterizado pelas
categorias às quais os produtos estão associados, conforme tabela disposta no Anexo II.

§  1º  Os  produtos  fabricados  pelo  estabelecimento  serão  obtidos  a  partir  dos  dados
constantes  nos  sistemas  de  informação  disponíveis  e  identificados  na  Norma  Interna  nº
6/2014/DIPOA/SDA,de 10 de dezembro de 2014, para a associação à categoria a que pertencem.

§ 2º Em casos de ausência de dados na forma prevista pelo parágrafo anterior, os produtos
fabricados serão obtidos com base nas informações apresentadas para o registro ou relacionamento do
estabelecimento.

Art. 9º O  risco associado ao desempenho do estabelecimento quanto ao atendimento à
legislação  aplicável  a  fiscalização  (RD) será  caracterizado  conforme  tabela  disposta  no  Anexo  III,
considerando: 

I – as reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores referentes a violações
dos padrões de identidade e qualidade higiênico-sanitária dos produtos;

II – Relatório de Não Conformidades (RNC) como adoção de ações fiscais decorrentes da
detecção de não conformidades durante a fiscalização local em matéria-prima e produto final;

III – Relatório de Não Conformidades (RNC) como adoção de ações fiscais decorrentes da
detecção  de  não  conformidades  durante  a  fiscalização  local em  atendimento  aos  autocontroles  do
estabelecimento;



IV - Relatório de Não Conformidades (RNC) como adoção de ações fiscais decorrentes da
detecção  de  não  conformidades  durante  a  fiscalização  local  em Boas  Práticas  de  Fabricação  e  pela
identificação de risco iminente à saúde pública por não conformidades higiênico-sanitário, entre outras

V  –  os  Autos  de  Infração  por  violações  dos  padrões  de  identidade  e  qualidade,
microbiológicos, físico-químicos e/ ou de limites de resíduos e/ ou contaminantes em produtos detectadas
em análises oficiais e pela identificação de risco iminente à saúde pública, indícios de fraude, falsificação
ou adulteração de produtos, entre outras;

VI - os autos de infração por violações das Boas Práticas de Fabricação e pela identificação
de risco iminente à saúde pública por não conformidades higiênico-sanitário, entre outras;

VII – os autos de infração por violações aos autocontroles do estabelecimento; e
VIII – o Laudo de Inspeção Sanitária e Laudo de Supervisão do ano anterior.

Art. 10. Serão avaliadas e pontuadas conforme Anexo III as Ações Fiscais dos seguintes
itens:

I – Ação Fiscal 1 (AF1): a pontuação as reclamações, denúncias e demandas formais de
consumidores  referentes  a  violações  dos  padrões  de  identidade  e  qualidade  higiênico-sanitária  dos
produtos;

II – Ação Fiscal 2 (AF2): a soma da pontuação referente a emissão de Relatório de Não
Conformidades  (RNC)  referentes  a  matéria-prima  e  produto  final;  implantação  dos  autocontroles  do
estabelecimento; e as boas prática de fabricação/higiênico-sanitário;

III – Ação Fiscal 3 (AF3): a soma da pontuação referente a os autos de infração referentes
a  matéria-prima  e  produto  final;  implantação  do  registro  de  monitoramento  dos  procedimentos
operacionais padronizados; e as boas prática de fabricação/ higiênico-sanitário; e

IV – Ação Fiscal 4 (AF4):  a soma da pontuação referente ao Laudo de Inspeção Sanitária
e o Laudo de Supervisão.

§ 1º para a avaliação da Ação Fiscal;
§ 2º será aplicada a seguinte fórmula: (AF1+AF2+AF3+AF4)/4. 
§ 3º quando não for violada a pontuação da Ação Fiscal será considerada zero (0).

Art. 11. Novos estabelecimentos terão a caracterização do RVP e RCP realizada com base
nas  informações  constantes  nos  documentos  apresentados  para  registro  ou  relacionamento,  sendo
considerado o RD igual a 3 (três), até a sua primeira fiscalização.

Art.  12.  O  estabelecimento  sob  interdição  parcial  de  suas  operações  e/ou  suspensão
provisória do processo de fabricação ou de suas etapas terá o RD automaticamente determinado em 3
(três).

Art. 13. O estabelecimento totalmente interditado pelo Serviço de Inspeção Municipal não
estará submetido ao cálculo do RE previsto nesta norma interna. 

Parágrafo  único.  O  estabelecimento  que  tenha  sido  interditado,  quando  da  sua
desinterdição, terá o RD igual a 4, até a primeira fiscalização subsequente.

Art.  14.  Para  o  cálculo  do  Risco  Estimado  Associado  ao  Estabelecimento  (RE)  serão
utilizados os valores de RVP, RCP e RDE, aplicando a seguinte fórmula: RE=(RVP+RCP+2xRD)/4.

§ 1º Caso o resultado não seja um número inteiro, serão observadas as seguintes regras de
arredondamento:

I – se o algarismo decimal seguinte for menor que 5 (cinco), o anterior não se modifica; ou



II – se o algarismo decimal seguinte for maior que 5 (cinco), o anterior incrementa-se em
uma unidade; ou

III – se o algarismo decimal seguinte for igual a 5 (cinco), deve-se verificar o anterior, se
ele for par não se modifica, se ele for ímpar incrementa-se uma unidade.

Art. 15. As frequências mínimas de fiscalização serão definidas com base no RE, conforme
tabela disposta no Anexo V desta norma interna.

§ 1º A frequência mínima de fiscalização será semestral. 
§ 2º Frequências superiores ao estabelecido nesta norma interna poderão ser definidas pelo

COPAS-POA/SMAPA.

Art. 16. Caberá ao COPAS-POA/SMAPA:
I – realizar a tabulação dos dados referentes ao RVP, RCP e RD para calcular o risco

estimado associado aos estabelecimentos registrados;
II – definir as frequências e datas de fiscalização nos estabelecimentos;
III – fornecer à equipe responsável pela fiscalização as informações referentes a violações

detectadas  em análises  oficiais  ou  em notificações  relativas  aos  padrões  de  identidade  e  qualidade,
microbiológicos, físico-químicos ou de limites de resíduos e contaminantes nos produtos, previamente à
fiscalização do estabelecimento, por meio do relatório disposto no anexo IV; e

Art. 17. O RE de cada estabelecimento será informado anualmente ao estabelecimento, no
início de cada ano.

Art. 18. Os frigoríficos terão a inspeção permanente.

Art. 19. As Unidades de Beneficiamento de Leite e Derivados Lácteos terão a frequência
de inspeção mensal.

Art. 20. Fica revogada a Portaria nº 1, de 22 de janeiro de 2019, da Secretaria Municipal da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 21. Será utilizado o período de doze (12) meses para a avaliação dos RVP e RCP.
Paragrafo  único:  Os  Autos  de  Infração  serão  avaliados  na  sua  integralidade,  desde  o

registro do estabelecimento.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor  a partir de 01 de janeiro de 2021.

Valmir Susin
Secretário Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Caxias do Sul
Número 2093 – _09__/_12___/__2020_____ – Página(s) _13 a 24____________. EDIÇÃO EXTRA



ANEXO I - Risco Associado ao Volume de Produção (RVP)

ÁREA DO
PRODUTO

VOLUME PRODUZIDO CLASSIFICAÇÃO DO
ESTABELECIMENTO

VALOR

Carne

Até 15.000,00 Kg Agroindústria Familiar/ P 1

15.000,00-44.000,00 Kg M 2

Acima de 44.000,00 Kg G 3

Derivados de Carne

Até 15.000,00 Kg Agroindústria Familiar/ P 1

15.000,00-44.000,00 Kg M 2

Acima de 44.000,00 Kg G 3

Mel e Derivados

Até 4.000,00 Kg Agroindústria Familiar/ P 1

4.000,00-40.000,00 Kg M 2

Acima de 40.000,00 Kg G 3

Ovos xxxxx P 1

Pescado

Até 40.000,00 Kg Agroindústria Familiar/ P 1

40.000,00-100.000,00 Kg M 2

Acima de 100.000,00 Kg G 3



ANEXO II - Risco Associado a Características dos Produtos (RCP)

Conforme o que o estabelecimento produz, deve ser colocada a maior pontuação.

Área Característica do Produto Pontuação

Carne Produtos com adição de inibidores 2

Produtos compostos por diferentes categorias de produtos
cárneos, acrescidos ou não de outros ingredientes 

3

Produtos em natureza 2

Produtos não submetidos a tratamento térmico 2

Produtos processados termicamente – esterilização comercial 1

Produtos submetidos a hidrólise 1

Produtos submetidos a tratamento térmico 2

Produtos submetidos a tratamento térmico - Cocção 3

Produtos prontos para o consumo – fracionado 3

Mel Geléia Real 2

Geléia Real Liofilizada 2

Mel 1

Própolis 1

Ovos Ovos em natureza 1

Pescado Produtos com adição de inibidores 2

Produtos compostos por diferentes categorias de produtos de
pescado, acrescidos

ou não de outros ingredientes

3

Produtos em natureza 2

Produtos não submetidos a tratamento térmico 2

Produtos processados termicamente – esterilização comercial 1

Produtos não submetidos a tratamento térmico 3

Produtos submetidos a tratamento térmico - Cocção 3



ANEXO III -  Risco Associado ao Desempenho

Condições para a caracterização do RD RD

Ação
Fiscal

1

Uma reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores referentes a violações
dos padrões de identidade e qualidade higiênico-sanitária dos produtos;

1

Duas (2) a três (3) reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores referentes
a violações dos padrões de identidade e qualidade higiênico-sanitária dos produtos;

2

Acima  de  quatro  (4)  reclamações,  denúncias  e  demandas  formais  de  consumidores
referentes  a  violações  dos  padrões  de  identidade  e  qualidade  higiênico-sanitária  dos
produtos;

3

Ação
Fiscal

2

Um a dois (2) Relatórios de Não Conformidades (RNC) como  adoção de ações fiscais
decorrentes da detecção de não conformidades durante a fiscalização local em matéria-
prima e produto final;

1

Três  (3)  a  cinco (5)  Relatórios  de  Não Conformidades  (RNC) como  adoção de ações
fiscais  decorrentes  da  detecção  de  não  conformidades  durante  a  fiscalização  local em
matéria-prima e produto final;

2

Seis  (6)  a  doze (12)  Relatórios  de Não Conformidades  (RNC) como  adoção de ações
fiscais  decorrentes  da  detecção  de  não  conformidades  durante  a  fiscalização  local em
matéria-prima e produto final;

3

Um a dois (2) Relatórios de Não Conformidades (RNC) como  adoção de ações fiscais
decorrentes da detecção de não conformidades durante a fiscalização local em atendimento
aos autocontroles do estabelecimento;

1

Três  (3)  a  cinco (5)  Relatórios  de  Não Conformidades  (RNC) como  adoção de ações
fiscais  decorrentes  da  detecção  de  não  conformidades  durante  a  fiscalização  local em
atendimento aos autocontroles do estabelecimento;

2

Seis  (6)  a  doze (12)  Relatórios  de Não Conformidades  (RNC) como  adoção de ações
fiscais  decorrentes  da  detecção  de  não  conformidades  durante  a  fiscalização  local em
atendimento aos autocontroles do estabelecimento;

3

Um a dois (2) Relatórios de Não Conformidades (RNC) como adoção de ações fiscais
decorrentes  da  detecção  de  não  conformidades  durante  a  fiscalização  local  em  Boas
Práticas  de Fabricação e  pela  identificação de  risco iminente  à  saúde pública  por  não
conformidades higiênico-sanitário, entre outras

1

Três  (3)  a  cinco (5)  Relatórios  de  Não Conformidades  (RNC) como adoção de  ações
fiscais decorrentes da detecção de não conformidades durante a fiscalização local em Boas
Práticas  de Fabricação e  pela  identificação de  risco iminente  à  saúde pública  por  não
conformidades higiênico-sanitário, entre outras

2

Seis  (6)  a  doze (12)  Relatórios  de Não Conformidades  (RNC) como adoção de ações
fiscais decorrentes da detecção de não conformidades durante a fiscalização local em Boas
Práticas  de Fabricação e  pela  identificação de  risco iminente  à  saúde pública  por  não
conformidades higiênico-sanitário, entre outras

3



Ação
Fiscal

3

Um a três  (3)  autos  de infração por  violações  dos  padrões  de identidade e  qualidade,
microbiológicos,  físico-químicos  e/  ou  de  limites  de  resíduos  e/  ou  contaminantes  em
produtos detectadas em análises oficiais  e pela identificação de risco iminente à saúde
pública, indícios de fraude, falsificação ou adulteração de produtos, entre outras;

1

Quatro  (4)  a  nove  (9)  autos  de  infração  por  violações  dos  padrões  de  identidade  e
qualidade,  microbiológicos,  físico-químicos  e/  ou  de  limites  de  resíduos  e/  ou
contaminantes em produtos detectadas em análises oficiais e pela identificação de risco
iminente à saúde pública, indícios de fraude, falsificação ou adulteração de produtos, entre
outras;

2

Acima de dez (10) autos de infração por violações dos padrões de identidade e qualidade,
microbiológicos,  físico-químicos  e/  ou  de  limites  de  resíduos  e/  ou  contaminantes  em
produtos detectadas em análises oficiais  e pela identificação de risco iminente à saúde
pública, indícios de fraude, falsificação ou adulteração de produtos, entre outras;

3

Um a três (3) autos de infração por violações das Boas Práticas  de Fabricação e pela
identificação de risco iminente à saúde pública por não conformidades higiênico-sanitário,
entre outras;

1

Quatro (4) a nove (9) autos de infração por violações das Boas Práticas de Fabricação e
pela  identificação de risco iminente à  saúde pública por não conformidades higiênico-
sanitário, entre outras;

2

Acima de dez (10) os autos de infração por violações das Boas Práticas de Fabricação e
pela  identificação de risco iminente à  saúde pública por não conformidades higiênico-
sanitário, entre outras;

3

Um a três (3) autos de infração por violações aos autocontroles do estabelecimento; 1

Quatro  (4)  a  nove  (9)  autos  de  infração  por  violações  aos  autocontroles  do
estabelecimento;

2

Acima de dez (10) autos de infração por violações aos autocontroles do estabelecimento. 3

Ação
Fiscal

4

Grupo I do Laudo de Inspeção Sanitária 1

Grupo II do Laudo de Inspeção Sanitária 2

Grupo III do Laudo de Inspeção Sanitária 3

Grupo I do Laudo de Supervisão 1

Grupo II do Laudo de Supervisão 2

Grupo III do Laudo de Supervisão 3



LEGENDA

RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS E DEMANDAS DE CONSUMIDORES PONTUAÇÃO

Uma (1) 1

Duas (2) a três (3) 2

Acima de três (3) 3

RNC PONTUAÇÃO

1 a 2 RNC/ano 1

3 a 5 RNC/ano 2

6 a 12 RNC/ano 3

AUTO DE INFRAÇÃO PONTUAÇÃO

1 a 3 Auto de Infração 1

4 a 9 Auto de Infração 2

Mais de 10 Auto de Infração 3

LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PONTUAÇÃO

Grupo I 0

Grupo II 1

Grupo III 2

LAUDO DE SUPERVISÃO PONTUAÇÃO

Grupo I 0

Grupo II 1

Grupo III 2



Relatório de Caracterização do Risco Associado ao Desempenho do Estabelecimento (RD)

1. IDENTIFICAÇÃO

Estabelecimento:

Número de Registro:

2. REGISTROS 

Ação
Fiscal 1

2.1 Formam identificadas reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores referentes a violações dos
padrões de identidade e qualidade higiênico-sanitária dos produtos.

Avaliação: (    ) 1  (    ) 2 a 3  (    ) Acima de 3 Pontuação: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3

Ação
Fiscal 2

2.2.  Relatórios  de Não Conformidades (RNC) como  adoção de ações fiscais  decorrentes  da detecção de não
conformidades durante a fiscalização local em matéria-prima e produto final.

Avaliação: (    ) 1 a 2 (    ) 3 a 5 (    ) 6 a 12 Pontuação: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 Sem AF: (  ) 0

2.3.  Relatórios  de Não Conformidades (RNC) como  adoção de ações fiscais  decorrentes  da detecção de não
conformidades durante a fiscalização local em atendimento aos autocontroles do estabelecimento.

Avaliação: (    ) 1 a 2 (    ) 3 a 5 (    ) 6 a 12 Pontuação: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 Sem AF: (  ) 0

2.4.  Relatórios  de Não Conformidades (RNC) como adoção de ações fiscais decorrentes  da detecção de não
conformidades durante a fiscalização local em Boas Práticas de Fabricação e pela identificação de risco iminente à
saúde pública por não conformidades higiênico-sanitário, entre outras

Avaliação: (    ) 1 a 2 (    ) 3 a 5 (    ) 6 a 12 Pontuação: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 Sem AF: (  ) 0

Ação
Fiscal 3

2.5. Foram detectadas, em análise oficial, e emitido auto de infração por violações dos padrões de identidade e
qualidade,  microbiológicos,  físico-químicos  e/  ou  de  limites  de  resíduos  e/  ou  contaminantes  em  produtos
detectadas  em  análises  oficiais  e  pela  identificação  de  risco  iminente  à  saúde  pública,  indícios  de  fraude,
falsificação ou adulteração de produtos, entre outras.

Avaliação: (    ) 1 a 3  (    ) 4 a 9  (    ) Acima de 10 Pontuação: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 Sem AF: (  ) 0

2.6.  Foram  detectadas  e  emitido  autos  de  infração  por  violações  das  Boas  Práticas  de  Fabricação  e  pela
identificação de risco iminente à saúde pública por não conformidades higiênico-sanitário, entre outras.

Avaliação: (    ) 1 a 3  (    ) 4 a 9  (    ) Acima de 10 Pontuação: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 Sem AF: (  ) 0

2.7. Foram detectadas e emitido autos de infração por violações aos autocontroles do estabelecimento.

Avaliação: (    ) 1 a 3  (    ) 4 a 9  (    ) Acima de 10 Pontuação: (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 Sem AF: (  ) 0

Ação
Fiscal 4

2.8. Laudo de Inspeção Sanitária Pontuação: (   ) 0 (   ) 1 (   ) 2

2.9. Laudo de Supervisão Pontuação: (   ) 0 (   ) 1 (   ) 2

3. CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE RD

Ação Fiscal 1 = Ação Fiscal 2 (2.2.+2.3.+2.4.)=  Ação Fiscal 3 (2.5.+2.6.+2.7.)= Ação Fiscal 4 (2.8.+2.9.)=

3.1. Caracterização do RD = {(Ação Fiscal 1 + Ação Fiscal 2 + Ação Fiscal 3+Ação Fiscal 4)/ 4}x2 = 

3.2. (    ) Dispensada a caracterização de risco, pois o estabelecimento encontra-se completamente interditado, ou não se 
aplica

3.3. Assinatura e carimbo do fiscal de referência: 3.4. Assinatura e carimbo do Diretor(a) do COPAS-POA:



ANEXO V

Risco Estimado Associado ao Estabelecimento (RD) Frequência mínima de Fiscalização

Menor que 1 Semestral

1 – 1,5 Trimestral

1,6 – 2,5 Bimestral

2,6 – 3,5 Mensal

Acima de 3,6 Quinzenal


