
PORTARIA Nº 251/97, DE 12 DE AGOSTO DE 1997.

REGULAMENTA  O  CREDENCIAMENTO  DE
LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE ALIMENTOS DA
ÁREA ANIMAL.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, incisos I
e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o disposto no
artigo 2º, inciso LIV, do mesmo diploma legal, e dar cumprimento ao que prescreve
o artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de 1992, 

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fica  baixado  o  Regulamento  para  o
Credenciamento  de  Laboratórios  de  Controle  de  Alimentos  da  área  animal,  nos
termos do Anexo Único desta Portaria.

Art.  2º  -  Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  da  sua
publicação.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  em
Belo Horizonte, aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 1997.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral



ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 251/97, DE 8 DE AGOSTO DE 1997

REGULAMENTA O CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS

NORMAS GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE
CONTROLE DE ALIMENTOS DA ÁREA ANIMAL

1 - DAS NORMAS GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO.

1.1  -  O  credenciamento  de  laboratórios  de  controle  de
alimentos  de  origem  animal  obedecerá  aos  critérios  de  prioridade  do  Instituto
Mineiro de Agropecuária-IMA.

1.2 -  O IMA receberá  solicitação para cadastramento,  em
formulário  próprio,  dos  laboratórios  interessados  no  credenciamento.  Para  tanto
deverão ser preenchidos e anexados os documentos exigidos. O credenciamento
será efetuado para cada laboratório, por atividade.

1.3 -  O credenciamento será concedido, provisoriamente, a
partir do momento em que o laboratório passe a integrar o sistema de controle de
qualidade interlaboratorial da Divisão de Apoio Laboratorial do Instituto Mineiro de
Agropecuária  -  IMA  -  e,  permaneça  nesta  situação  por,  no  mínimo,  03  (três)
controles. Daí por diante fará jus ao Certificado de credenciamento.

1.4  -  O  Certificado  de  credenciamento  terá  prazo  de
validade de 03 (três) anos, a contar da data de sua emissão, podendo ser cassado
quando ocorrerem infrações ao disposto neste Regulamento.

1.5 -  Os laboratórios credenciados realizarão análises e os
seus  resultados  terão  validade  oficial,  quando  as  amostras  forem  colhidas  por
Inspetor   Sanitário  Estadual.  As  atividades  dos  laboratórios  credenciados  serão
regidas  pela  legislação  em  vigor,  bem  como  pelas  normas  e  instruções
complementares que vierem a ser baixadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária-
IMA.

1.6  -  Todos  os  laboratórios  credenciados  ficarão
subordinados  à  fiscalização,  supervisão  e  monitoramento  periódico  do  Instituto
Mineiro de Agropecuária-IMA, segundo os tipos de exames e análises que realizem,
quando  será  verificado  o  cumprimento  das  normas  técnicas  e  administrativas
estabelecidas por esta Autarquia.
 

2  - DAS DEFINIÇÕES.

Para  fins  desta  Portaria,  aplicar-se-ão  as  seguintes
definições:

2.1  -  Análise  (exame  ou  ensaio):  operação  técnica  que
consta na determinação de uma ou várias características de produto, processo ou
serviço, de acordo com um procedimento especificado.

2.2 - Método de análise: procedimento técnico especificado
para realização de análise.



2.3 -  Certificado de análise:  documento  que apresenta os
resultados de análise e outras informações referentes à mesma.

2.4 - Laboratório de análise: laboratório que realiza análises,
exames ou ensaios.

2.5  -  Análises interlaboratoriais:  organização,  realização e
avaliação de análises sobre os mesmos produtos, materiais ou similares, por dois
ou mais laboratórios, de acordo com as condições pré-determinadas.

2.6  -  Avaliação  de  aptidão  (de  laboratório):  avaliação  do
funcionamento de laboratório de análise por meio de análises interlaboratoriais.

2.7  -  Credenciamento  (de  laboratório):  reconhecimento
formal  da aptidão de laboratório  de análise para  realizar  análise ou conjunto de
determinadas análises.

2.8 - Sistema de credenciamento (de laboratório):  sistema
que  tem  suas  próprias  regras  de  procedimento  e  de  gestão  para  efetuar  o
credenciamento de laboratórios.

2.9  -  Instituição  de  Credenciamento  (de  laboratório):
Instituição que dirige e administra sistema de credenciamento de laboratórios e que
outorga credenciamento.

2.10  -  Laboratório  credenciado:  laboratório  de  análise  ao
qual se outorga credenciamento.

2.11  -  Normas  para  credenciamento  (de  laboratório):
conjunto de requisitos estabelecidos pela Instituição de Credenciamento, que deve
ser cumprido por laboratório de análises, com a finalidade de ser credenciado.

2.12 - Avaliação de laboratório para credenciamento: exame
preliminar de laboratório de análise para avaliar sua conformidade com os critérios
pré-determinados para credenciamento.

2.13  -  Auditor  de  laboratório:  que  realiza  total  ou
parcialmente as operações necessárias para avaliação de laboratório.

3  - DA IDENTIDADE LEGAL.

O laboratório terá personalidade jurídica identificável.

4  -  DA  IMPARCIALIDADE,  DA  INDEPENDÊNCIA  E  DA
INTEGRIDADE.

O  laboratório  de  análises  e  o  seu  pessoal  não  se
submeterão a qualquer pressão comercial,  financeira ou de outro tipo que possa
influenciar seu juízo técnico, os resultados dos exames e das análises. O laboratório
de análises não se comprometerá com qualquer atividade que possa colocar em
perigo  sua  integridade  e  dependência  de  juízo  técnico,  no  que  se  refere  à  sua
atividade fim.

5 - DA COMPETÊNCIA TÉCNICA.



     5.1 - Da Gestão e da Organização:

O  laboratório  deverá  usar  métodos  e  procedimentos
oficiais  estabelecidos  pelo  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA,  ou  aqueles
internacionalmente  reconhecidos.  Neste  caso,  a  metodologia  analítica  deve  ser
submetida à aprovação desta Autarquia.

O  laboratório  deverá  manter  nível  de  organização  de
modo  a  permitir  que  seus  servidores  tenham  conhecimento  do  alcance  e  das
limitações de sua área de responsabilidade.

Tanto  o  organograma  quanto  a  distribuição  das
responsabilidades do laboratório de análises   devem estar descritos em manuais
atualizados.

Sua organização deve contar  com supervisão a cargo
de técnico familiarizado com os procedimentos, métodos e objetivos das análises e
com a  avaliação  de seus resultados.  A proporção  entre  servidores  dedicados a
funções de supervisão e às demais, deverá ser estabelecida de forma a permitir
uma adequada supervisão. O laboratório de análises deverá ter um responsável de
nível  superior,  que  responderá  por  todas  as  suas  operações  técnicas,  inclusive
assinaturas dos laudos das análises desenvolvidas nas áreas afins.

Este responsável  técnico só poderá responder por um
único  laboratório.  A  substituição  do  responsável  técnico,  seja  ela  eventual  ou
definitiva, deverá ser comunicada ao Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, antes
de efetuada.

A organização e a distribuição das responsabilidades do
laboratório de análises constarão de documento disponível e atualizado.

     5.2 - Do Pessoal:

O  laboratório  de  análise  disporá  de  servidores
necessários, que terão a titulação, formação, conhecimento técnico e experiência
adequados para o desempenho das respectivas funções,  observada a legislação
dos Conselhos de fiscalização do exercício de profissões.

O  laboratório  de  análises  assegurará  a  atualização
permanente  de  seu  pessoal,  através  de  programas  contínuos  de  capacitação  e
treinamento, com avaliações periódicas. 

O laboratório deverá manter atualizadas as informações
relativas à qualificação, formação e experiência de seus servidores.

     5.3 - Das Instalações e dos Equipamentos:

5.3.1 - Da Disponibilidade:

O laboratório de análises deverá estar provido de
equipamentos necessários para a execução das análises e medições para as quais
se declarou competente.



Excepcionalmente, quando o laboratório tiver que
utilizar equipamento de terceiros, deverá assegurar-se da qualidade e exatidão das
medições. Neste caso, as análises deverão ser realizadas por pessoal técnico do
laboratório credenciado, responsável pelas amostras. 

5.3.2 - Do Local e das Condições Ambientais:

Os locais em que serão executadas as análises
deverão  estar  protegidos  contra  excesso  de  calor,  pó,  umidade,  vapor,  ruídos,
vibrações,  perturbações  ou  interferências  eletromagnéticas,  contando  com
manutenção apropriada. 

Estes  locais  deverão  ter  espaço suficiente  para
evitar  riscos,  danos ou perigo aos analistas e auxiliares,  oferecendo facilidade e
precisão em seus movimentos. Quando a execução de análises exigirem condições
ambientais  especiais,  os  locais  deverão  estar  equipados  com  dispositivos  de
controle adequados e permanentes. 

As condições ambientais em que se realizam as
análises não podem comprometer a exatidão dos resultados e, de forma alguma,
invalidá-los. 

O acesso às áreas de análises deverá ser restrito
aos que ali trabalham e rigorosamente controlado.

Serão  tomadas  medidas  adequadas  para
assegurar a boa manutenção e conservação do laboratório de análises.

5.3.3 - Dos Equipamentos:

Os equipamentos devem contar com manutenção
adequada e permanente,  com descrição dos detalhes de procedimento.  Quando
resultados duvidosos forem detectados posteriormente, seja pelo uso inadequado
dos aparelhos ou de pequenas avarias somente observadas a partir da conclusão
das análises, o laboratório deverá examinar as conseqüências sobre os resultados
precedentes. 

Os  equipamentos  de  medição,  prova  e/ou
análises utilizados no laboratório  deverão ser  calibrados pela Rede Brasileira  de
Calibração, antes de serem colocados em uso e contar com programa de calibração
definido. 

O laboratório deverá manter, sempre atualizado,
registro de cada equipamento de medição e análise, compreendendo os seguintes
dados:

a) nome do equipamento;
b) nome do fabricante, identificação do tipo e

número de série;
c) data de recepção e data de colocação em

serviço;
d) localização habitual, se for o caso;
e) seu estado e data em que foi incorporado

(novo, usado, recondicionado);
f) detalhes sobre a manutenção realizada;



g) histórico  de  qualquer  dano,  mau
funcionamento, modificação ou reparação.

O laboratório  deve contar  com programa global
de equipamentos concebido e aplicado de forma a  assegurar  confiabilidade das
medidas efetuadas em relação a padrões nacionais ou internacionais disponíveis.
Independentemente  da  confiabilidade  de  padrões,  o  laboratório  deverá  manter
satisfatoriamente  a  correlação  ou  a  exatidão  dos  resultados  de  análises
interlaboratoriais.

Os padrões de referência a cargo do laboratório
somente serão utilizados para calibração, excluindo-se qualquer outro uso.

O equipamento será submetido a verificações em
serviço, entre as calibrações periódicas.

Os materiais de referência deverão reportar-se a
padrões nacionais e internacionais.

     5.4 - Dos Procedimentos de Trabalho:

5.4.1 - Dos Métodos de Análises e Procedimentos:

O laboratório  de  análises  disporá  de instruções
escritas para preparação e manipulação dos materiais  submetidos às análises e
sobre as técnicas de análises normatizadas. Todas as instruções, normas, manuais
e dados de referência, úteis para o trabalho do laboratório deverão ser mantidos
atualizados, permitindo fácil acesso à supervisão.

O laboratório  utilizará métodos e procedimentos
recomendados  pelo  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA.  Estas  especificações
técnicas deverão estar à disposição daqueles que executam análises e conterão,
onde aplicável, os seguintes pontos:

a) título;
b) objetivo;
c) campo de aplicação;
d) generalidades;
e) equipamentos;
f) materiais;
g) reagentes;
h) preparo e acondicionamento da amostra;
i) procedimentos;
j) cálculos;
k) interpretação de resultados;
l) mínimo  detectável,  reprodutividade  e

repetibilidade;
m)  referência bibliográfica.

Todo  cálculo  ou  transferência  de  dados  deverá
ser  controlado  adequadamente.  Se os  resultados  forem obtidos  por  técnicas  de
informática  de  tratamento  de  dados,  o  sistema  deverá  ter  confiabilidade  e
estabilidade apropriada, para que a exatidão dos mesmos não seja comprometida.



O sistema deverá ter capacidade para detectar falhas eventuais durante a execução
do programa e tomar medidas adequadas.

5.4.2 - Do Sistema de Garantia de Qualidade:

O  laboratório  deverá  contar  com  Programa  de
Controle de Qualidade adequado às suas atividades. Este programa deverá estar
descrito  em Manual  de Controle de Qualidade e à disposição dos servidores do
laboratório. O  Manual de Controle de Qualidade deverá ser mantido atualizado por
servidor designado para esta finalidade.

O  Manual  de  Controle  de  Qualidade  deverá
conter:

a) os objetivos do laboratório;
b) a estrutura do laboratório;
c) as  atividades  funcionais  e  operacionais

relativas à qualidade, de maneira que cada servidor envolvido conheça a extensão e
limites de sua responsabilidade;

d) os  procedimentos  gerais  da  garantia  de
qualidade; 

e) a referência de procedimentos de controle
de qualidade, específicos para cada ensaio;

f) a  indicação  dos  ensaios  de  capacitação,
utilização de materiais de referência e outros;

g) as  normas  relativas  a  ações  corretivas,
quando se detectarem anormalidades durante  as  análises,  e  as informações  de
retorno;

h) a  norma  relativa  ao  atendimento  das
reclamações.

O  Programa  de  Controle  de  Atendimento  de
Qualidade  será  revisado  sistemática  e  periodicamente  pelo  laboratório,  com  o
objetivo  de  assegurar  sua  eficácia  permanente  e,  se  necessário,  iniciar  ações
corretivas.   Estas  revisões  deverão  ser  registradas,  assim  como  os  detalhes
relativos a qualquer medida corretiva tomada.

5.4.3 - Da Certificação de Análises:

Todas  as  análises  realizadas  pelo  laboratório
deverão ser objeto de Certificado, que apresentará, de maneira exata, clara e sem
ambigüidades, os resultados das provas ou qualquer outra informação útil.

Todo  Certificado  de  análises  deverá  ser
submetido  à  aprovação  do Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA e,  no  mínimo,
conter as seguintes informações:

a) nome e endereço  do laboratório  de
análise;

b) identificação  única  do  Certificado
(mediante número de série);



c)nome e endereço  do usuário;
d) descrição e identificação do material

a ser analisado;
e) data  de  recepção  do  material  a

analisar e a data ou datas de realização das análises;
f) identificação  da  análise  solicitada  e

descrição da metodologia, quando necessário;
g) medidas,  exames  e  resultados

derivados,  baseados,  quando  necessário,  em  tabelas,  gráficos,  desenhos  ou
fotografias, assim como indicação das possíveis falhas detectadas;

h) indicação  do  desvio  analítico  das
medidas, quando necessário;

i) assinatura  e  carimbo  de  identificação  do
servidor responsável pela análise e data de emissão;

j) indicação  de  que  o  Certificado  de análise
não poderá ser reproduzido, parcial ou totalmente, sem autorização, por escrito, do
Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA;

k)informação de que o Certificado de análise
refere-se somente ao material submetido a exame;

l) o Certificado de análise não deverá conter
nenhuma  recomendação  baseada  nos  resultados  analíticos,  devendo  ser
cuidadosamente  elaborado,  especialmente  no que se refere  à apresentação dos
dados, resultados e facilidade de compreensão pelas pessoas que o leiam;

m)  os resultados analíticos deverão ser
apresentados  integralmente,  com  precisão,  clareza,  e  sem  ambigüidades,  de
conformidade  com as  recomendações  que  possam fazer  parte  dos  métodos  de
análises;

n) os  resultados  das  análises  poderão
consistir de medidas, conclusões obtidas, exames visuais ou utilização prática do
material  submetido,  inerente à atividade analítica,  apoiados em tabelas,  gráficos,
desenhos ou fotografias, identificadas de forma conveniente. 

5.4.4 - Dos Registros:

O  laboratório  de  análises  deverá  dispor  de
sistema de registro que responda às suas características particulares e que estejam
de  acordo  com  as  disposições  legais  estabelecidas  pelo  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária-IMA.  Todas  as  observações  iniciais  deverão  ser  mantidas,  assim
como os cálculos e os resultados derivados destas, os registros da calibração e os
informes finais das análises, durante um período de 5 (cinco) anos. Os registros das
análises  conterão  informações  suficientes  para  permitir  a  repetição  de  prova  e
deverão incluir a identificação do encarregado da preparação e/ou das análises.

5.4.5 - Da Manipulação dos Materiais para Análises:



Deverá  ser  utilizado  sistema  para  identificação
dos materiais de maneira a não deixar dúvida sobre a identidade do material e dos
resultados das medições realizadas.

O  sistema  compreenderá  disposições  que
garantam, na presença de outros clientes, a manipulação de forma anônima das
amostras ou materiais. Deverá ser descrito o procedimento para armazenamento de
materiais e/ou amostras.

Em  todas  as  fases  de  armazenamento,
manipulação e preparação para análises, deverão ser adotadas precauções para
evitar  qualquer  tipo  de  alteração  das  amostras  e/ou  dos  materiais  a  serem
analisados, inclusive nível de contaminação, corrosão ou outro procedimento que
possa invalidar os resultados. Deverão ser obedecidas as instruções fornecidas pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, relativas às amostras e/ou materiais a serem
analisados.

Deverão  ser  fixadas  regras  claras  para  a
recepção, conservação e eliminação das amostras e/ou materiais. A destruição das
amostras e/ou materiais submetidos a exames deverá ser efetuada observando-se,
para  cada  tipo,  as  normas  de  segurança  biológica,  bem  como  os  prazos
previamente estabelecidos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA.

5.4.6 - Do Sigilo e da Segurança:

Os servidores do laboratório deverá guardar sigilo
profissional de todas as informações das análises.

Exige-se  do  laboratório  credenciado  sigilo
absoluto  sobre  os  resultados  referentes  aos  exames  realizados,  sendo  a  sua
divulgação  permitida  sob exclusivo  critério  estabelecido  pelo  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária-IMA.

O laboratório de análises deverá acatar os termos
e as condições exigidas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA para garantir o
sigilo e a segurança de suas práticas, não podendo contratar outros laboratórios
para realizar, parcial ou totalmente, as análises para as quais foi habilitado.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO LABORATÓRIO CREDENCIADO.

O laboratório de análise credenciado deverá:
a) cumprir  as  disposições  deste  Regulamento  e

outras normas  determinadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA;
b) declarar  formalmente  para  o Instituto  Mineiro  de

Agropecuária-IMA, que está habilitado unicamente para a realização das análises
para as quais foi, oficialmente, credenciado pela Autarquia;

c) recolher  as  taxas  de  requerimento  para
credenciamento,  avaliação,  supervisão  e  outros  serviços  fixados  pelo  Instituto
Mineiro de Agropecuária-IMA; 



d) não  utilizar  o  credenciamento  de  maneira  a
prejudicar  a  reputação  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA  e  não  fazer
qualquer declaração referente ao credenciamento de maneira abusiva;

e) cessar, imediatamente, o uso do credenciamento
a partir   do seu vencimento, assim como toda publicidade que contenha alguma
referência ao mesmo;

f) indicar,  claramente,  em  suas  relações  com  os
clientes,  que  o  credenciamento  do  laboratório  ou  qualquer  dos  Certificados  de
análises que realizar, não constituem, nem implicam em aprovação do produto pela
Autarquia;

g) não permitir que o Certificado ou parte da análise,
seja utilizada pelo cliente ou por alguém por ele autorizado, com fins promocionais
ou  publicitários,  quando  o  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA,  considerá-la
imprópria. Em qualquer caso, o Certificado de análise não poderá ser reproduzido
sem  autorização,  por  escrito,  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA  e  do
laboratório de análises;

h) informar,  imediatamente,  ao  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária-IMA, qualquer alteração relativa ao cumprimento das determinações
deste Regulamento, que possa afetar a capacidade ou o campo de atividade do
laboratório;

i) ao fazer  referências nos meios de comunicação,
tais  como  documentos,  folhetos  ou  anúncios  à  sua  qualidade  de  laboratório  de
análises credenciado, utilizando, na forma apropriada, o seguinte texto: Laboratório
de  análises  credenciado  pelo  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA,  para  as
análises  de  .........  (área  para  a  qual  foi  outorgado  o  credenciamento),
correspondente ao número ......... (que o credenciou);

j) o laboratório exigirá que seus clientes, quando lhe
façam alusão, utilizem na forma apropriada, a seguinte frase: “analisado por (nome
do laboratório de análise), credenciado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA,
para (área para a qual foi outorgado o credenciamento), correspondente ao número
(ou aos números) de registro...”, ou outro texto equivalente;

k) a  partir  do  cancelamento  do  credenciamento,  o
laboratório  deverá  tomar  as  medidas  necessárias  para  que  seja  interrompida  a
utilização destas referências, inclusive por parte de seus clientes;

l) o laboratório poderá requerer ao Instituto Mineiro
de  Agropecuária-IMA,  o  cancelamento   do  seu  credenciamento,  mediante  aviso
prévio, por escrito, com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;

m)  permitir, nos termos da lei, o acesso do servidor
do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária-IMA,  devidamente  identificado,  às  suas
dependências para o exercício de suas funções de fiscalização.
 

6.1 - Da Fiscalização pelo IMA:

A fiscalização pelo Instituto  Mineiro de Agropecuária-
IMA, compreenderá basicamente: 

a) acompanhar,  quando  julgar  necessário,  a
realização das análises pelo laboratório credenciado; 



b) verificação  da  capacitação  do  laboratório
para realizar análises;

c) acompanhamento  do  sigilo,  preparo  de
amostras e/ou materiais para análises, visando a verificação de recontaminação e
de outros procedimentos técnicos;

d) a inclusão compulsória  do laboratório  em
programas apropriados de controle de qualidade interlaboratorial;

e) exames dos resultados de suas auditorias
internas e/ou de suas análises de aptidão;

f) indicação,  como  seu  representante,  de  pessoal
técnico,   pertencente  ou  não  a  seus  quadros  funcionais,  de  acordo  com  suas
necessidades;

g) a  manutenção  pelo  laboratório  de  contra-
prova  de  todos  os  materiais  analisados,  pelo  prazo  determinado  pelo  Instituto
Mineiro de Agropecuária-IMA. Este material ficará à disposição desta Autarquia para
fim de monitoramento, pesquisa e/ou outros que julgar necessários;

h) fiscalizar  o  laboratório  credenciado,  com
relação aos prazos máximos para análises de amostras e expedição de resultados,
de acordo com as instruções específicas baixadas por esta Autarquia. 

7 - DOS RESULTADOS E DOS RELATÓRIOS.

Os resultados dos exames e análises serão emitidos pelo
laboratório  credenciado   em  formulários  aprovados  pelo  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária-IMA.

O laboratório  deverá fornecer a esta Autarquia relatório de
suas atividades, segundo modelo, fluxo e periodicidade por ela estabelecidos.

8 - DO PAGAMENTO DAS PROVAS E/OU ANÁLISES.

As  despesas  com  a  realização  dos  exames  e  análises
originadas  da  fiscalização,  serão  de  responsabilidade  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária-IMA;  as  despesas  com  a  realização  dos  exames  e  análises  do
controle de qualidade (rotina), estabelecido pelo IMA, serão de responsabilidade do
produtor/industrial  cadastrado  e  pagas,  por  este,  diretamente  ao  laboratório
credenciado.

Os preços a serem cobrados pelo laboratório credenciado
deverão ser compatíveis com os custos, complexidade das análises e margem de
lucro, não sendo permitido abusos na cobrança de análises.


