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

DE ORIGEM ANIMAL

PORTARIA Nº 2, DE 22 DE JANEIRO DE 2019

A Secretária  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. 8º, Parágrafo
Único, incisos VI e VIII, e Art. 126, inciso III, resolve:

Art.  1º  Estabelecer  a  periodicidade  das  análises  oficiais  físico-químicas  e
microbiológicas  da  água  de  abastecimento  interno  e  dos  produtos  de  origem animal  dos
estabelecimentos  registrados  no  Serviço  Municipal  de  Controle  de  Produtos  Agropecuários  de
Origem Animal – COPAS-POA, a qual será a seguinte:

I – Análises Físico-químicas da Água de Abastecimento Interno - anualmente

II – Análises Microbiológicas da Água de Abastecimento Interno - a cada 3 (três) meses

III – Análises Físico-químicas de Produtos de Origem Animal - a cada 6 (seis) meses

IV – Análises Microbiológicas dos Produtos de Origem Animal - a cada 3 (três) meses

§ 1º Para os estabelecimentos que possuem um único produto registrado no COPAS-
POA,  a  análise  físico-química  de  produto  terá  periodicidade  anual.  O  mesmo  se  aplica  aos
estabelecimentos com mais de um produto registrado, mas com único produto aplicável ao ensaio
físico-químico.

§ 2º Para os estabelecimentos produtores de queijo artesanal serrano, a periodicidade
das análises oficiais poderá ser diferenciada conforme legislação específica do produto.

Art. 2º Para efeito desta Portaria entende-se por “análise oficial” a amostra ou item
de ensaio encaminhados para laboratório oficial acompanhados de requisição de análise do COPAS-
POA, coletados e lacrados por servidor do serviço oficial ou na presença deste.

Art. 3º O cronograma poderá ser alterado a qualquer momento pelo COPAS-POA,
sendo as periodicidades descritas no Art. 1º desta Portaria consideradas mínimas, ficando a juízo do
COPAS-POA a  necessidade  de  realizar  análises  oficiais  com  frequências  menores  do  que  as
estabelecidas.

§  1º  O  serviço  oficial  pode,  a  qualquer  momento,  solicitar  análises  de  qualquer
produto industrializado pelo estabelecimento, ou matéria-prima, fora do calendário previsto.
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§ 2º 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. 4º Os parâmetros analisados e os padrões legais aceitáveis deverão obedecer à
legislação vigente, conforme artigo 132 do Decreto 19.882, de 29 de novembro de 2018.

Art. 5º Os produtos a serem coletados são aqueles determinados pelo COPAS-POA,
sendo de forma intercalada para que todos os produtos elaborados pelos estabelecimentos sejam
analisados, obedecendo ao disposto no Art. 6º desta Portaria. As colheitas oficiais e o lacre das
amostras  devem  ser  realizados  pelo  servidor  do  COPAS-POA  ou  na  presença  deste,  com
preenchimento do termo de colheita onde deve constar obrigatoriamente o número de registro do
estabelecimento e do produto.

§ 1º Fica o estabelecimento responsável por encaminhar a(s) amostra(s) lacrada(s)
ao(s) laboratório(s) credenciado(s) pelo COPAS-POA.

§ 2º Poderá o COPAS-POA realizar o transporte de amostras oficiais até o laboratório
oficial de escolha do estabelecimento, desde que o laboratório esteja localizado em Caxias do Sul e
desde que o proprietário do estabelecimento tenha assinado o Termo de Autorização para Transporte
de Amostras Oficiais.

§ 3º Os estabelecimentos registrados deverão informar por escrito ao COPAS-POA o
laboratório credenciado de sua escolha.

Art. 6º As amostras oficiais devem ser coletadas proporcionalmente ao número de
produtos que o estabelecimento industrializa, conforme segue:

I –  1 (um) a 10 (dez) produtos - análise de 01 (um) produto

II – 11 (onze) a 20 (vinte) produtos - análise de 02 (dois) produtos diferentes

III – 21 (vinte e um) ou mais produtos - análise de 03 (três) produtos diferentes

Art.  7º  Para  os  estabelecimentos  que  apresentarem  análises  físico-químicas  e/ou
microbiológicas da água de abastecimento interno ou análises físico-químicas e/ou microbiológicas
de  produto  em  desacordo  com  os  padrões  legais  vigentes,  serão  adotados  os  procedimentos
descritos nos artigos 127 ao 131 do Decreto 19.882, de 29 de novembro de 2018.

Art.  8º  Ficam  estabelecidos  os  Laboratórios credenciados  pelo  Ministério  da
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  como Laboratórios  Oficiais  para  realização das  análises
oficiais do COPAS-POA, e outros laboratórios que possam vir a ser credenciados pela Prefeitura de
Caxias do Sul.

Parágrafo único – Ficam credenciados em Caxias do Sul os seguintes laboratórios e
respectivas análises:
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Parágrafo único – Ficam credenciados pela Prefeitura de Caxias do Sul os seguintes
laboratórios e as respectivas análises:  (Redação dada pela Portaria nº 6, de 08 de novembro de
2019)

I  –  Engequímica  Assessoria,  Projetos  e
Engenharia Química Ltda.

- Análises físico-químicas e microbiológicas da
água de abastecimento interno

II – Fundação Universidade de Caxias do Sul –
Laboratório  de  Análises  e  Pesquisas  em
Alimentos

- Análises físico-químicas e microbiológicas da
água de abastecimento interno

- Análises físico-químicas e microbiológicas de
produtos de origem animal

III  –  Ecocerta  Análises  Ambientais  Ltda.
(Incluído pela Portaria nº 5, de 09 de outubro de
2019 e também incluído pela Portaria 02 de 12
de março de 2021)

- Análises físico-químicas e microbiológicas da
água de abastecimento interno 
Análises físico-químicas e microbiológicas de
produtos de origem animal

IV – Biocontrol Ltda.  (Incluído pela Portaria nº
6, de 08 de novembro de 2019)

-  Análises  microbiológicas  da  água  de
abastecimento interno 

-  Análises  microbiológicas  de  produtos  de
origem animal

Art.  9º  As despesas decorrentes das análises  oficiais  são de responsabilidade dos
estabelecimentos fiscalizados, conforme Art. 126, inciso II do Decreto 19.882, de 29 de novembro
de 2018.

Parágrafo único. A não emissão do laudo de análise por parte do laboratório oficial
em função de não pagamento da análise, acarretará em auto de infração ao estabelecimento por não
cumprimento ao cronograma oficial de análises, conforme Art. 126, inciso I do Decreto 19.882, de
29 de novembro de 2018.

Art.  10.  Fica  estabelecido  o  Status  da  Qualidade  da  Água  –  SQA,  onde  a
periodicidade para análise microbiológica da água de abastecimento interno descrita no Art. 1º,
inciso II, desta Portaria passa a ser semestral.

§ 1º Para o estabelecimento registrado atingir o SQA são necessários os seguintes
requisitos:

I – possuir 3 (três) análises microbiológicas oficiais de água consecutivas dentro dos
padrões legais vigentes; e

II – possuir 3 (três) meses de documentos auditáveis dos procedimentos relativos à
qualidade da água de abastecimento interno com o monitoramento da cloração da água e a limpeza
e desinfecção do reservatório.

§ 2º O estabelecimento perde o SQA se houver qualquer auto de infração por análise
oficial  de  água  fora  do  padrão  legal  vigente,  ou  qualquer  apontamento  em Relatório  de  Não
Conformidade – RNC referente à água ou ao reservatório de água de abastecimento interno.
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Art.  11.  Fica  revogada  a  Portaria  nº  5,  de  07  de  março  de  2018,  da  Secretaria
Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Camila Sandri Sirena
Secretária Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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