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NORMA INTERNA SIPOA/CIESP Nº 009, de 06 de dezembrode 2021. 

 

O Coordenador do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal, do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – 

SIPOA/CIESP, no uso de suas atribuições, considerando a Lei 

Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto regulamentador nº 

6.017/2007 e nos termos do art. 461 da Resolução CIESP nº 

002/2021, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º. Estabelecer diretrizes de acordo com as ações 

fiscais para o procedimento administrativo mediante aos 

laudos de não conformidade de amostras para a realização de 

análise oficial. 

 

Art.2º. A análise fiscal é efetuada sobre os produtos 

submetidos ao serviço de inspeção em caráter de rotina, para 

verificação de ocorrência de desvio quanto à qualidade, 

segurança e eficácia dos produtos ou matérias-primas. 

 

Art.3º. A análise fiscal de competência da inspeção de 

cada indústria, a coleta será realizada pelo inspetor 

responsável pela mesma. 

 

Art.4º. Tendo exposto o resultado do laudo laboratorial, 

não conforme, o serviço de inspeção fará constar em despacho 

respectivo e lavrará o termo de relatório de não conformidade. 

 

Art.5º. O resultado da análise pode determinar através do 

relatório de não conformidade: 

 

I confirmação da autorização da empresa; 

II implementação de ações preventivas ou corretivas;  

III interdição total oparcial dos produtos; 
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IV  interdição do lote; 

V cassação dos registros dos produtos envolvidos;  

VI Interdição da indústria 

 

Art.6º. A interdição terá caráter preventivo ou de medida 

cautelar. 

 

Art.7º. O tempo de duração da interdição do produto e do 

estabelecimento, a medida cautelar confere um espaço de tempo 

necessário à realização de testes, provas, análises ou outras 

providências requeridas. 

 

Art.8º. A lavratura de termo de interdição é contemplada 

de primeira via entregue, juntamente com o auto de infração, 

ao infrator ou ao representante legal, obedecidos os mesmos 

requisitos daquele, quanto à aposição do ciente. 

 

Art.9º. A destinação do lote com os resultados não 

conformes deverá ser o descarte ainda na indústria. 

 

Art.10º. Caso os produtos já estiverem comercializados 

será informado as autoridades competentes pela fiscalização 

no comércio  a irregularidade constatada. 

 

Art.11º. Esta Norma Interna entra em vigor na data da 

sua publicação, fixado o prazo de 12 (doze) meses para 

adequação do SIPOA/CIESP a este ato normativo. 

 

 Bicas, 06 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

Mônica Loureiro Müller Pessôa 

Secretária Executiva do CIESP 
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