
PORTARIA Nº 676, DE 31 DE AGOSTO DE 2004.

BAIXA O REGULAMENTO DE AUDITORIA PARA A CERTIFICAÇÃO DE
ORIGEM  E  DE  QUALIDADE  DE  PRODUTOS  AGROPECUÁRIOS  E
AGROINDUSTRIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 13, inciso X, combinado com os artigos 42, inciso
VI, 44, inciso V, e 45, inciso V, do Regulamento baixado pelo Decreto nº 43.415, de 04 de
julho de 2003,

 
considerando o que estabelece o Decreto 41.406, de 30 de novembro de

2000;
considerando  a  necessidade  de  disciplinar  os  padrões  de  planejamento,

execução,  elaboração de relatório e de controle de qualidade das auditorias de conformidade e
ambiental efetuadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária;

considerando  o  grau  de  conformidade  em  relação  a  critérios  legais
normativos  estabelecidos  para  certificação  de  produtos  agropecuários  e  agroindustriais  e  o
controle de seu cumprimento;

considerando  que  o  sistema  de  auditoria  permite  melhoria  contínua  dos
processos produtivos;

considerando  a  necessidade  de  garantir  a  qualidade  de  sistemas  de
produção  agropecuária  e  agroindustrial  para  atender  a  confiabilidade  almejada  pelos
consumidores;

e finalmente considerando a crescente demanda da incorporação da gestão
ambiental nos processos produtivos da agropecuária,

Resolve:

                             Art.1º - Fica aprovado o regulamento de auditoria para a certificação de origem e
de qualidade de produtos agropecuários e agroindustriais

 
            Art.2º - O Regulamento aprovado por esta Portaria encontra-se à disposição dos

interessados na Superintendência de Segurança Alimentar e Certificação – SSA do IMA. 
            Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

           Registre-se, publique-se e cumpra-se.

           Belo Horizonte, 31 de agosto de 2004.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral



REGULAMENTO DE AUDITORIA PARA A CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM E DE
QUALIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS

CAPÍTULO I
DA AUDITORIA

Art. 1º - A auditoria consiste na avaliação do sistema de qualidade de um produtor
ou organização a fim de analisar a adequação e conformidade do seu processo produtivo à norma
de referência objetivando a certificação.

§ 1º A auditoria será realizada diretamente pelo Instituto Mineiro de Agropecuária,
ou entidade por ele acreditada, de acordo com o disposto neste regulamento. 

Art.  2º  -  A  auditoria  poderá  ser  realizada  de  forma  completa,  avaliando-se  o
cumprimento total das diversas etapas do setor produtivo ou limitar-se a determinada etapa.

 Art 3º - A auditoria a ser realizada no âmbito da certificação pode ser direcionada
para o sistema, processo ou produto agropecuário ou agroindustrial.
            

§ 1º - Auditoria de sistema avalia a conformidade do sistema produtivo com os pré-
requisitos estabelecidos em regulamento.

§  2º  -  Auditoria  de  processo  avalia  a  execução  de  um processo  produtivo  que
objetiva a produção com qualidade.

§  3º  -  Auditoria  de  produto  avalia  a  adequação  do  produto  aos  padrões  e
especificações técnicas do sistema produtivo.

Art.  4º  -  A  auditoria  poderá  ocorrer  em  qualquer  fase  do  processo  produtivo,
inicialmente como avaliação prévia, ou periodicamente conforme convier à autoridade auditora.

§ 1º - Poderá ser realizada auditoria de acompanhamento ou manutenção quando
ocorrerem pendências, violações ou deficiências no processo produtivo objeto da certificação.

Art. 5º - A auditoria tende a verificar a adequação do sistema, processo ou produto
aos  padrões  e  regulamentos  oficiais,  identificando  a  existência  de  registros  documentais,
especificações,  instruções,  normas  de  produção,  documentos  contratuais  e  procedimentos  de
garantia. 

§ 1º - A violação do disposto nas normas técnicas preconizadas, verificada durante
as auditorias, implica na suspensão, de acordo com a gravidade da infração, de um a três ciclos
agrícolas do Cadastro Estadual de Produtores no IMA. 

§ 2º - Em caso de reincidência, constatada em auditoria, o produtor será excluído
do programa de certificação.



CAPÍTULO II
DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Art.  6º -  A auditoria  de conformidade constitui  exigência para a certificação,  que
demanda,  além  das  características  comerciais  de  qualidade,  a  inocuidade  do  produto,
configuradas em programa e legislação pertinentes, assegurando o controle e a rastreabilidade
hábil e permanente dos sistemas e processos inerentes à produção.

Art 7º -  As auditorias de conformidade se farão em intervalos mínimos de quatro
meses ou conforme convier à autoridade auditora, ficando a cargo desta a determinação de novas
análises. 

Art 8º - As auditorias de conformidade deverão contemplar:
   I - Nome do responsável pela auditoria;
  II  -  Averiguação  das  técnicas  de  produção  empregadas,  se  proibidas,  ou

permitidas ou permitidas com restrição;
 III - Conferência de documentos (notas fiscais, faturas, recibos e outros);
 IV - Registro das ocorrências, violações deficiências ou não conformidades;
  V - Relação das produções paralelas em sistemas de produção não objeto da

auditoria;
 VI - Avaliação de riscos de contaminação;
 VII - Tempo de conversão de sistemas convencionais para orgânicos;
 VIII  -  Procedimentos  de  colheita,  pós-colheita,  estocagem,  transporte  e

comercialização adotados;
 IX - Avaliação final com recomendação ou não de certificação. 

Art. 9º - Os produtos e processos agropecuários e agroindustriais somente farão jus
à Certificação mediante avaliação de conformidade emitida pela autoridade competente 

Parágrafo  único  -  Os  produtos  ou  processos  auditados  devem  apresentar
características de qualidade, em conformidade com os requisitos da sustentabilidade ambiental,
social e de segurança alimentar.

Art.10 -  O processo de auditoria de conformidade se regerá pelos preceitos das
legislações federal e estadual e atos administrativos pertinentes à matéria. 

Art.11 - Ao final dos processos produtivos, os produtos receberão uma marca de
conformidade,  por  meio de um selo,  garantindo que todos os procedimentos foram realizados
dentro da sistemática definida pelo modelo de auditoria de conformidade ora instituído.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Art 12 - As pessoas físicas e jurídicas interessadas na certificação de seus produtos
deverão dirigir  requerimento ao Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA para o devido registro e
cadastro junto à instituição.



Art.13 - As propriedades registradas e cadastradas serão caracterizadas pelo tipo
de  exploração  agropecuária  ou  agroindustrial  que  executam  de  acordo  com  anexo  I  deste
regulamento;

Art.  14  -  Após  o  registro  e  cadastramento  será  marcada  a  auditoria  inicial  ou
inspeção  prévia  da  propriedade  para  fins  de  enquadramento  no  programa  de  certificação  de
origem e qualidade de produtos agropecuários e agroindustriais.

§ 1º - Será amostrado o produto objeto da auditoria na unidade produtiva para fins
de  análise  laboratorial  metodologia  de  amostragem  preconizada  pelas  regras  de  análises
requeridas;

§ 2º - A auditoria inicial, se for o caso, registrará as não conformidades e definirá as
ações corretivas necessárias no sistema produtivo para fins de certificação;

§  3º  -  A  entidade  certificadora  ou  auditora  acreditada  estabelecerá  prazo  para
correção dos problemas, que serão objeto de reinspeção;

§ 4º - Será realizada a avaliação final que recomendará a certificação ou não do
processo e conseqüente produto.

CAPÍTULO IV
DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art.15  -  A  auditoria  ambiental  constitui-se  de  processo  de  inspeção,  análise  e
avaliação das condições gerais e específicas de tratamento ambiental e deverá contemplar fontes
de poluição, riscos ambientais, eficiência e eficácia das medidas de controle adotadas.

Art. 16 - A auditoria ambiental objetivará a adequação dos sistemas de controle de
poluição implantados no setor rural e agroindustrial  e o relacionamento deste empreendimento
com a comunidade e órgãos ambientais locais.

Art.17  -  A  execução  da  auditoria  ambiental  na  agroindústria  será  realizada  no
sistema gerador de poluentes e no sistema receptor responsável pela depuração dos poluentes e
redução do impacto negativo sobre o ser humano, fauna e flora.

Art.18 - O conjunto ambiental motivo da auditoria contempla o setor produtivo, meio
ambiente, comunidade, área de influência e recursos naturais consumidos, água, ar e solo.

Art. 19 - A auditoria ambiental será constituída das fases de pré-inspeção, análise,
relatório ambiental e reinspeção.

§ 1º - Pré-inspeção constitui o levantamento de dados sobre a política ambiental
local e estadual, imagem da unidade produtiva na comunidade e técnicas de tratamento ambiental
adotadas.

§  2º  -  Inspeção é  a  identificação  e caracterização de todos os  lançamentos  de
poluentes,  resíduos líquidos,  sólidos  e emissões atmosféricas  que o empreendimento  rural  ou
agroindustrial provoca no ambiente.



§ 3º -  Análise  é o estudo de risco total  dos resíduos poluidores e avaliação do
sistema de controle ambiental adotado.

§ 4º - Relatório ambiental trata das alternativas selecionadas para o tratamento dos
poluentes e propostas de implementação de soluções  para o impacto ambiental ocasionado pelo
empreendimento rural ou agroindustrial, sob o ponto de vista técnico, econômico e legal.

§  5º  -  Reinspeção  é  a  fase  de  acompanhamento  e  avaliação  das  soluções
apresentadas para o problema. 

CAPÍTULO V
DO ACREDITAMENTO DE ENTIDADE AUDITORA

Art.20  -  As  pessoas  físicas  ou  jurídicas  interessadas  no  acreditamento  para
Auditoria deverão atender, cumulativamente, às seguintes condições: 

I - requerer o registro junto ao IMA;
II  -  apresentar  certidão  de registro  de sua  constituição  legal  como empresa ou

entidade representativa dos produtores, anexando cópia do ato constitutivo;
III - contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica, de

proveito comum, sem fins lucrativos;
IV - delimitar área de atuação, apresentando a relação de municípios assistidos e

de produtores associados, no caso de associação de produtores;
V - dispor de infra-estrutura própria ou contratada de laboratório de  análises físicas,

químicas ou microbiológicas;
VI - apresentar relação nominal profissional de auditores;
VII - responsabilizar-se pelas decisões relativas à auditoria;
VIII  -  dispor  de  mecanismos  adequados  para  cobrir  responsabilidades  legais

decorrentes das suas operações ou atividades;
IX  -  ter  estabilidade  financeira  e  recursos  necessários  para  a  operação  de  um

sistema de auditagem;
X - assegurar que suas atividades não afetem o caráter confidencial, a objetividade

e a imparcialidade das suas auditorias;
XI  -  não  exercer  atividades  comerciais  com  produtos  que  auditar,  nem  prestar

outros serviços que possam comprometer a imparcialidade dos processos de auditagem.
XII - apresentar comprovante de recolhimento da taxa de acreditamento prevista

neste regulamento.

Art. 21 - Compete à Entidade Auditora Acreditada:

I  -  confeccionar  os  laudos  de  verificação  de  produto  ou  processo  para  fins  de
certificação conforme autorização do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA;

II - responsabilizar-se pela fidedignidade da emissão dos laudos;
III - amostrar e analisar os produtos a serem auditados, com emissão do respectivo

laudo técnico;
IV - emitir os laudos de verificação para os produtores devidamente cadastrados no

IMA;
V - promover, divulgar e estimular a participação dos produtores no Programa.

Art.  22 - As Entidades Auditoras  Acreditadas deverão,  obrigatoriamente,  possuir
estruturas para o controle de qualidade, com a seguinte composição:



I - auditores de controle de qualidade;
II - laboratório de análise físico-química próprio ou contratado;
III - responsável técnico, engenheiro agrônomo no regular exercício da profissão;
IV -  registro  no  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  do

Estado de Minas Gerais - CREA/MG.

Art. 23 - Poderá ser suspenso o acreditamento da entidade auditora quando não
cumpridas as disposições constantes deste regulamento.

Parágrafo único - Nas situações previstas neste artigo, será obrigatória a realização
de nova inspeção pelo IMA, para a reincorporarão da entidade auditora no Programa.

Art. 24 - Constituem obrigações da autoridade auditora Acreditada:

I -  mensalmente informar ao IMA nome dos produtores, localidade, quantidade de
produto, processo ou serviço auditado;

          
II - permitir livre acesso dos servidores do IMA às suas dependências, para efeito de

examinar, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, relacionados com o
Programa;

   III - A entidade auditora acreditada deverá manter registro de todas as reclamações
ou disputas e das ações corretivas relativas ao processo de produção.

§ 1º - As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo
arbitral  mediante  convenção  de  arbitragem,  assim  entendida  a  cláusula  compromissória  e  o
compromisso arbitral conforme previsto na Portaria IMA nº 459 de 22 de outubro de 2001 e demais
normas legais.

CAPÍTULO VI
DA CASSAÇÃO E SUSPENSÃO DO ACREDITAMENTO DE ENTIDADE AUDITORA

Art.  25  - A cassação  do  direito  de  auditoria  pela  Entidade  Acreditada  ocorrerá
quando caracterizado o descumprimento das normas previstas neste regulamento e será ainda,
aplicada nos seguintes casos:

I - quando houver reincidência de infração já punida com suspensão da habilitação
e do acreditamento;

II - quando ficar comprovado dolo, má fé ou ausência de idoneidade; e

III - quando  não  forem  cumpridas  ou  sanadas  as  exigências  relativas  às
irregularidades comprovadas e elencadas no momento da suspensão do credenciamento. 

Parágrafo único -  Fica  estabelecido o prazo mínimo de dois  anos e máximo de
cinco anos, para a pena de cassação ou cancelamento, prevista no caput deste artigo.



Art. 26  - A  suspensão  do  acreditamento  é  medida  cautelar  de  ação  fiscal  que
suspende por tempo determinado a habilitação e o acreditamento da pessoa física e da pessoa
jurídica para executar as auditorias previstas neste regulamento, nos seguintes casos:

I - utilização  de equipamentos  não compatíveis  com a atividade,  insuficientes  ou
sem a devida manutenção;

II - instalações inadequadas;

III - execução de auditorias não compatíveis com a habilitação do profissional

Parágrafo único - No  ato  da  suspensão  do  acreditamento,  deverão  ser
estabelecidos as exigências e o prazo para o seu cumprimento.

Art. 27 - Poderá ser apresentada defesa, por escrito, no prazo de dez dias, contados
da data do recebimento do auto de infração, junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária.

Art. 28  - Das  decisões  administrativas  cabe  recurso  à  Câmara de  Recursos,  no
prazo de dez dias, contados a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

CAPÍTULO VII
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA

Art.  29  - Os serviços  prestados  pelo  IMA nas  auditorias  serão  remunerados  e
recolhidos,  em conta corrente bancária especial  do IMA, através de Guia de Recolhimento da
Autarquia.

Parágrafo único - O não recolhimento dos valores fixados pelo IMA, provenientes
das auditorias, implica no cancelamento da  certificação do processo ou produto  do requerente.

Art. 30 - Fica estabelecida o preço de 100 (cem) UFEMG por auditoria realizada
diretamente pelo Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

Art.  32  -  Fica  estabelecida  o  preço  de  500  (quinhentas)  UFEMGS  para  o
credenciamento de entidades auditoras, renovável anualmente.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33 - As pessoas físicas ou jurídicas acreditadas para a execução das auditorias
ficam obrigadas a dar publicidade aos seus preços.

Parágrafo único - A publicidade de que trata este artigo poderá ser feita por meio da
disponibilização da lista de preços na página da entidade na Internet, publicação em periódico de
grande  circulação  em  sua  área  de  atuação  ou  envio  de  correspondência  diretamente  aos
interessados. 



Art. 34 - O  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  editará  normas  específicas  e
complementares necessárias à inspeção de produtos orgânicos.

Art. 35 - Os  casos  omissos  e  as  dúvidas  suscitadas  na  execução  deste
Regulamento serão resolvidos pelo instituto Mineiro de Agropecuária.


