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1. INTRODUÇÃO  

A presente instrução refere-se às atividades desenvolvidas para alterações cadastrais, 

reforma/ampliação de estabelecimento, cancelamento de registro de estabelecimento, 

renovação de registro de estabelecimento, alterações de rótulo, cancelamento de registro de 

rótulo/produto, com a utilização do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, em atendimento 

ao Decreto Estadual nº 47.441, de 03/07/2018, que dispõe sobre a simplificação 

administrativa no âmbito do Poder Executivo estadual. 

O SEI facilita a inclusão de documentos, o acompanhamento da análise e a consulta 

sobre a tramitação de todo o processo pelo usuário, assim como a análise e tramitação do 

processo nas diversas unidades do IMA, reduzindo o tempo gasto entre a solicitação e o 

deferimento do pedido.  

As atividades relacionadas acima são realizadas mediante análise de um conjunto 

específico de documentos. Alguns documentos continuarão sendo apresentados ao IMA pelo 

interessado, e outros serão consultados pelo serviço de inspeção do IMA, a outros órgãos, por 

via digital.  

Cabe à Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (GIP) ou ao Serviço de 

Inspeção (SI) da Coordenadoria Regional (CR), o deferimento ou indeferimento do requerido 

pelo interessado, conforme complexidade da solicitação do representante legal do 

estabelecimento, emitindo parecer final sobre o processo.  

O usuário externo (representante legal do estabelecimento ou procurador por este 

estabelecido) terá a opção de solicitar essas alterações pelo SEI, totalmente de forma digital, 

sem a necessidade de comparecer a uma unidade do IMA, ou poderá ainda solicitar de forma 

física. Trataremos adiante as instruções e diferenças para todos esses tipos de solicitação. 
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2. ANÁLISE DO PROCESSO 

A documentação deverá ser recebida e os processos compostos, ordenados e 

organizados pelo SI da CR, contendo a documentação legalmente exigida, com inserção de 

todos os pareceres emitidos. Os processos deverão ser analisados pelo SI da CR ou pela GIP 

conforme descrito abaixo. 

A análise do processo será realizada por fiscal agropecuário/médico veterinário, 

devendo ser fundamentada e norteada pelo conhecimento nas seguintes áreas:  

- administrativa;  

- técnica;  

- legal.  

Ao responsável pela análise do processo cabe:  

- verificar a documentação no que se refere à sua pertinência, correção e 

organização;  

- verificar a identificação e a movimentação do processo; 

- formular as solicitações necessárias tanto para o interessado como para o próprio 

IMA, através de “IMA/GIP - Parecer Técnico” (modelo SEI - anexo I);  

- anexar ao processo documentos a ele referentes ou providenciar para que o sejam;  

- emitir parecer conclusivo sobre a análise do processo, deferindo ou não o que é 

requerido pelo estabelecimento;  

- enviar o processo pelo SEI, através de “IMA/GIP - Parecer Técnico” (modelo SEI - 

anexo I).  

 

 

 



 

 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

P R O C E D I M E N T O S  
G I P  

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA 

 

Página 
3.5 

3. ALTERAÇÕES DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E DE RÓTULO DE PRODUTOS DE 

ORIGEM ANIMAL: 

O estabelecimento de produto de origem animal registrado no IMA, como também os 

seus rótulos/ produtos, são passíveis de mudanças, que devem ser autorizadas pelo IMA, que 

podem ser: 

- ALTERAÇÃO CADASTRAL DE ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

- APROVAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

- CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ESTABELECIMENTO 

- RENOVAÇÃO DE REGISTRO DO ESTABELECIMENTO 

- ALTERAÇÃO DE RÓTULOS/PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

- CANCELAMENTO DE REGISTRO DE RÓTULO/PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL 

3.1. Alteração cadastral de estabelecimento de produtos de origem animal 

Essa funcionalidade tem como finalidade a alteração cadastral do estabelecimento, por 

meio do SEI, que deverá ser solicitada quando houver alterações nos seguintes dados: 

- nº do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

- nº da IE (Inscrição Estadual); 

- representante legal; 

- razão social e/ou natureza jurídica (Ex.: Ltda, EIRELI); 

- localização; 

- endereço, modificado pela prefeitura; 

- nome fantasia; 

- e-mail; 

- telefone. 
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As ações a serem desenvolvidas e os documentos a serem requisitados serão baseados 

na alteração cadastral requerida conforme disposto na tabela 1 para Pessoa Jurídica e na 

tabela 2 para Pessoa Física. 

NOTA 1: As solicitações de alterações deverão sempre ser feitas através do Requerimento de 

Alterações e Cancelamentos (anexo IV). 

NOTA 2: Os procedimentos para alterações deverão ser realizados conforme alteração mais 

exigente. Ex: No caso de alteração de CNPJ (exige novo processo de registro de 

estabelecimento) e alteração de representante legal (exige apenas contrato social e 

requerimento), deverá ser entregue ao IMA a documentação toda para constituição de novo 

processo e pagamento de novas taxas, conforme descrito para alteração de CNPJ. 

Tabela 1 – Alterações cadastrais – Pessoa Jurídica 

Alteração 
Registro 
no IMA 

Pagamento de 
Taxa 

Documentos 
exigidos 

do produtor 
Observação 

Rotulagem 

Documentos 
exigidos 

Pagamento 
de Taxa 

Alteração do no 
do CNPJ e/ou da 
IE 

Baixa do nº 
atual. 
Novo nº de 
registro. 

 
De vistoria*. 
De registro de 
estabelecimento. 

Todos 
necessários para 
constituição de 
novo processo. 

*Taxa de vistoria 
cobrada apenas 
em caso de 
alteração de 
localização do 
estabelecimento. 

Novo registro 
de 
rótulo/produto 

De registro 
de produto. 

Alteração do 
representante 
legal 

Permanece 
o 
certificado. 

 
Isento. 

Requerimento, 
contrato social. 

   
  

Sem alteração. Isento. 

Alteração da 
razão social e/ou 
da natureza 
jurídica 

Permanece 
o no do 
registro. 
Altera o 
certificado. 

De alteração da 
razão social. 

Requerimento, 
contrato social, 
certificado de 
registro. 

Alteração da 
natureza jurídica 
automaticamente 
altera a razão 
social, portanto é 
o mesmo 
procedimento. 

Apresentação 
do Formulário 
de Registro de 
Rótulo/ 
Produto e 
layout com 
alteração da 
razão social. 

Isento. 

Alteração de 
localização do 
estabelecimento 

Permanece 
o no do 
registro. 
Altera o 
certificado. 

De vistoria. 
De registro de 
estabelecimento. 

Todos 
necessários para 
constituição de 
novo processo. 

Como a estrutura 
física muda, é 
necessária a 
verificação técnica 
das instalações e 
processos. 

Apresentação 
do Formulário 
de Registro de 
Rótulo/ 
Produto e 
layout com 
alteração da 
localização. 

Isento. 
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Alteração do 
endereço (nome 
de rua e 
numeração) 
modificado pela 
Prefeitura 

Permanece 
o no do 
registro. 
Altera o 
certificado. 

Isento 

Documento da 
Prefeitura 
comprovando a 
alteração. 

CNPJ e IE devem 
estar atualizados 
com o novo 
endereço. 

Apresentação 
do Formulário 
de Registro de 
Rótulo/ 
Produto e 
layout com 
alteração do 
endereço. 

Isento. 

Alteração do 
Nome Fantasia 

Permanece 
o no do 
registro. 
Altera o 
certificado. 

Isento. 

Requerimento, 
contrato social, 
certificado de 
registro 

  

Caso conste no 
rótulo o nome 
fantasia: 
Apresentação 
do formulário 
de Registro de 
rótulo/produto 
e layout com 
alteração do 
nome fantasia. 

Isento. 

 

Tabela 2 – Alterações Cadastrais – Pessoa Física 

Alteração 
Registro 
no IMA 

Pagamento de 
Taxa 

Documentos 
exigidos 

do produtor 
Observação 

Rotulagem 

Documentos 
exigidos 

Pagamento 
de Taxa 

Alteração do 
representante 
legal, e 
consequente 
alteração de CPF 
e IEPR do 
estabelecimento 

Baixa do nº 
atual. 
Novo nº de 
registro. 

De registro de 
estabelecimento. 

Todos 
necessários para 
constituição de 
novo processo. 

_____ 
Novo registro 
de 
rótulo/produto 

De registro 
de produto. 

Alteração da 
localização do 
estabelecimento 
(estab. em outra 
propriedade 
rural sem 
alteração do 
representante 
legal) 

Permanece 
o no do 
registro. 
Altera o 
certificado. 
 

De registro de 
estabelecimento. 

Todos 
necessários para 
constituição de 
novo processo. 

 Como a estrutura 
física muda, é 
necessária a 
verificação técnica 
das instalações e 
processos. 

Apresentação 
do Formulário 
de Registro de 
Rótulo/ 
Produto e 
layout com 
alteração da 
localização.  
 

Isento. 

NOTA 3: As alterações de Estabelecimentos Agroindustriais de Pequeno Porte seguem as 

mesmas orientações acima, porém não são cobradas Taxas de Vistoria dos mesmos. 

Toda vez que for solicitada alteração cadastral, o fiscal que realizar a análise do processo 

deverá providenciar nos sítios eletrônicos específicos, conforme tabela 3 a seguir, a cópia da 

documentação de responsabilidade do governo do estado, baseada nas informações 
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constantes no requerimento e em outros documentos do processo, em atendimento ao 

Decreto Estadual nº 47.441, de 03/07/2018. 

Tabela 3 – Sites para busca de documentos 

Documento Sites 

Cópia do CNPJ www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br  

Cópia da Inscrição Estadual www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br 

Cópia do CPF www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br 

Cópia da Inscrição Estadual de Produtor Rural www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br 

Emissão de boleto de Taxas www.dae.prodemge.gov.br 

Comprovante de pagamento de Taxa de Vistoria www.dae.prodemge.gov.br 

Comprovante de pagamento de Taxa de Registro de 
Estabelecimento e/ou de Rótulo/Produto 

www.dae.prodemge.gov.br 

As alterações cadastrais que exijam todos os documentos necessários para constituição 

de novo processo de registro de estabelecimento, deverão ser concluídas pela GIP ou pela CR, 

conforme complexidade dos processos de estabelecimentos, definida no Módulo 6 deste 

manual de procedimentos. 

As alterações cadastrais que não exijam todos os documentos necessários para 

constituição de novo processo deverão ser feitas pelo SI das CRs, de modo que sejam 

ordenadas, organizadas e analisadas pela CR e, após deferimento, comunicadas à GIP por meio 

do Formulário de Informações Cadastrais, conforme norma específica. 

3.2. Aprovação de projeto de reforma e/ou ampliação do estabelecimento  

Essa funcionalidade tem como finalidade a aprovação de projeto de reforma e/ou 

ampliação do estabelecimento, por meio do SEI, que deverá ser solicitada pelo interessado 

quando se pretende realizar alteração na planta registrada no IMA.  

Quando o estabelecimento registrado solicita reforma/ampliação, deve constituir um 

processo para análise e aprovação pelo IMA. 

http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.dae.prodemge.gov.br/
http://www.dae.prodemge.gov.br/
http://www.dae.prodemge.gov.br/


 

 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

P R O C E D I M E N T O S  
G I P  

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA 

 

Página 
3.9 

A reforma/ampliação do estabelecimento pode ter como consequência a inclusão de 

linha de produção, a exclusão de linha de produção, a alteração da classificação do 

estabelecimento conforme Decreto Estadual nº 38.691/1997, a alteração da capacidade de 

abate, da capacidade de recepção de matéria prima, e/ou da capacidade de produção. Nesses 

casos, quando o parecer final for de responsabilidade da CR, as linhas de produção 

incluídas/excluídas, a alteração da classificação do estabelecimento e a alteração das 

capacidades do estabelecimento deverão ser informadas à GIP através de FIC. 

Quando o representante legal quiser solicitar autorização para elaboração de nova linha 

de produção deverá seguir o procedimento para aprovação de projeto de reforma/ampliação, 

considerando que nova linha de produção sempre causará alteração de instalações, 

equipamentos e/ou fluxograma na planta do estabelecimento. 

Quando o estabelecimento quiser elaborar novo produto de linha de produção já 

autorizada deverá apenas solicitar o registro de rótulo/produto de origem animal, conforme 

módulo 7 desse manual de procedimento. 

NOTA 4: As linhas de produção relativas a cada produto serão definidas em norma específica. 

Quando a reforma/ampliação resultar em alteração da classificação do estabelecimento 

o representante legal deverá ser notificado a apresentar documentação para alteração de 

rótulo/produto conforme item 3.7 deste procedimento. 

Quando o representante legal quiser solicitar alteração da capacidade de abate, da 

capacidade de produção e da capacidade de recepção de matéria-prima deverá seguir o 

procedimento para aprovação de projeto de reforma/ampliação, considerando que essas 

alterações poderão causar alteração de instalações, equipamentos e/ou fluxograma na planta 

do estabelecimento. 

Para aprovação de projeto de reforma/ampliação deverão ser anexados ao processo os 

documentos descritos na tabela 4, 5, e 6, de estabelecimentos de produtos de origem animal, 

de queijarias e de estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, respectivamente. 
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Tabela 4 – Documentos para aprovação de projeto de reforma/ampliação – 
Estabelecimentos de POA 

Documentos 1ª Etapa  

(Aprovação de projeto 
de reforma/ampliação) 

2ª Etapa  

(Aprovação da 
reforma/ampliação 
executada) 

De responsabilidade do representante legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV). X  

Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção 
(MDESC) – conforme roteiro definido no módulo 6 deste 
manual. 

X  

Planta baixa. X  

Planta de fachada e cortes transversal e longitudinal. X  

Planta de situação. X  

Declaração de Finalização de Construção – conforme 
modelo definido no módulo 6 deste manual. 

 X 

Fotos legendadas do exterior, das dependências e dos 
equipamentos em diferentes ângulos. 

 X 

Declaração sobre Programas de Autocontrole (PAC) e Água 
de Abastecimento – conforme modelo definido no módulo 
6 deste manual. 

 X (a juízo da 
inspeção) 

Protocolo de solicitação de autorização do órgão 
responsável pela proteção ambiental. 

 X (a juízo da 
inspeção) 

Documentos de responsabilidade do serviço de inspeção 

Laudo Técnico Sanitário de Estabelecimento e de Terreno – 
LET específico de cada área – conforme modelos definidos 
no módulo 6 deste manual. 

X (a juízo da 
inspeção) 

X 

Tabela 5 – Documentos para aprovação de projeto de reforma/ampliação – Queijaria 

Documentos 1ª Etapa 

(Aprovação de projeto 
de reforma/ampliação) 

2ª Etapa 

(Aprovação da 
Reforma/ampliação 

executada) 

Documentos de responsabilidade do representante legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV). X  

Memorial Descritivo Econômico-Sanitário e de Construção - 
Queijaria (MDESC – Queijaria) – conforme roteiro definido 
no módulo 6 deste manual. 

X  
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Tabela 6 – Documentos para aprovação de projeto de reforma/ampliação – 
Estabelecimentos Agroindustriais de Pequeno Porte 

Documentos 1ª Etapa  

(Aprovação de projeto 
de reforma/ampliação) 

2ª Etapa  

(Aprovação da 
reforma/ampliação 
executada) 

De responsabilidade do representante legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV). X  

Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção 
(MDESC) – conforme roteiro definido no módulo 6 deste 
manual. 

X  

Planta baixa. X  

Planta de situação. X  

Declaração de Finalização de Construção – conforme 
modelo definido no módulo 6 deste manual. 

 X 

Planta baixa ou croqui contendo localização do curral, sala 
de ordenha, queijaria, equipamentos, pontos de água e rede 
de esgoto. 

X  

Planta de situação ou croqui contendo localização das 
construções circundantes à queijaria existentes na 
propriedade. 

X  

Declaração de Finalização de Construção, conforme modelo 
fornecido pelo IMA – conforme modelo definido no módulo 
6 deste manual. 

 X 

Manual com os procedimentos operacionais padrão para 
limpeza e sanitização, contendo no mínimo a descrição do 
que deve ser higienizado, os produtos utilizados, a 
concentração recomendada, o procedimento a ser adotado, 
o material auxiliar a ser empregado, o tempo de contato a 
ser observado, a sequência das operações e a frequência 
com que se deve realizar a limpeza e sanitização. 

 X (a juízo da 
inspeção) 

Modelo de planilha de rastreabilidade do produto que 
permita a identificação desde a matéria prima e em todo o 
processo de produção até a sua chegada no mercado. 

 X (a juízo da 
inspeção) 

Fotos legendadas das diversas dependências da indústria, 
em diferentes ângulos, abrangendo todos os equipamentos 
existentes, bem como os aspectos externos. 

 X 

Documentos de responsabilidade do serviço de inspeção 

Check List – BPA e BPF/QMA – conforme modelo definido no 
módulo 6 deste manual. 

X (a juízo da 
inspeção) 

X 
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Declaração sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Água 
de Abastecimento – conforme modelo definido no módulo 
6 deste manual. 

 X (a juízo da 
inspeção) 

Documentos de responsabilidade do serviço de inspeção 

Fotos legendadas do exterior, das dependências e dos 
equipamentos em diferentes ângulos. 

 X 

Laudo Técnico Sanitário de Estabelecimento e de Terreno – 
LET específico de cada área – conforme modelos definidos 
no módulo 6 deste manual. 

X (a juízo da 
inspeção) 

X 

Para a exigência ou não de documentos a juízo da inspeção, o fiscal responsável pela 

análise deve avaliar a real necessidade dos documentos, considerando se a 

reforma/ampliação realmente modificará os documentos solicitados. 

Quando a solicitação de aprovação de projeto de reforma/ampliação não for causar 

alteração na planta (ex: inclusão ou exclusão de linha de produção que não altere, acrescente 

e/ou exclua equipamento do estabelecimento ou da estrutura física do estabelecimento), 

deverão ser anexadas ao processo plantas do estabelecimento conforme construído. 

3.2.1. Classificação dos estabelecimentos de acordo com a complexidade 

Para a distribuição dos processos de aprovação de projeto de reforma/ampliação para 

análise os estabelecimentos seguirão a classificação e orientações de acordo com a 

complexidade, definida no Módulo 6 deste manual de procedimentos. 

3.2.1.1. Estabelecimento de alta complexidade:  

A análise técnica dos processos de aprovação de projeto de reforma/ampliação, 

referentes aos estabelecimentos de alta complexidade são de responsabilidade da CR e da 

GIP, e fica sob responsabilidade exclusiva da GIP o parecer final. 

O processo do estabelecimento de alta complexidade deverá, após análise completa e 

com parecer favorável de aprovação de projeto de reforma/ampliação da CR, ser enviado à 

GIP pelo SEI, com “IMA/GIP - Parecer Técnico” (modelo SEI - anexo I) relativo à 

reforma/ampliação do estabelecimento, para que a GIP realize a análise e emita parecer final. 
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3.2.1.2. Estabelecimento de baixa complexidade:  

A análise técnica e o parecer final dos processos de aprovação de reforma/ampliação, 

referentes aos estabelecimentos de baixa complexidade ficam exclusivamente sob 

responsabilidade da CR.  

NOTA 5: se a reforma/ampliação e/ou a inclusão de linha de produção resultar na alteração 

de baixa para alta complexidade do estabelecimento (Ex: Unidade apícola que elaborava 

apenas mel, quiser iniciar a produção de própolis; Entreposto de ovos que elaborava apenas 

ovos in natura, quiser iniciar a industrialização de ovos), automaticamente a inclusão de 

produto deverá ter parecer final da GIP, acompanhando a alteração da complexidade do 

estabelecimento.  

3.2.2. Aprovação da reforma/ampliação executada 

 A aprovação da reforma/ampliação executada, conforme projeto aprovado, 

independente da classificação de complexidade do estabelecimento, será de responsabilidade 

do serviço de inspeção da CR, que deverá emitir parecer técnico diretamente no SEI 

aprovando a reforma/ampliação executada, considerando assim a conclusão do processo de 

aprovação de projeto de reforma/ampliação. 

Nos casos de reforma/ampliação que resultem em inclusão/exclusão de linhas de 

produção e/ou alteração de classificação do estabelecimento, a CR deve enviar o processo à 

GIP pelo SEI, com Formulário de Informações Cadastrais (FIC), a ser definido em norma 

específica, apenas após a aprovação da reforma/ampliação executada. 

3.3. Cancelamento de registro de estabelecimento 

O cancelamento do registro do estabelecimento pode ser: 

- a pedido do interessado para encerramento das atividades: quando o representante 

legal do estabelecimento intenciona encerrar as atividades 
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- a pedido do interessado para mudança de instância de fiscalização (mudança para SIM 

ou SIF)  

- automático, quando o estabelecimento paralisa as atividades por período superior a 

um ano e o cancelamento é realizado pelo serviço de inspeção. 

NOTA 6: Em todos os casos o Certificado original de registro do estabelecimento no IMA, 

quando emitido impresso, deverá ser enviado fisicamente ao IMA. 

3.3.1. Cancelamento de registro de estabelecimento a pedido do interessado para 

encerramento das atividades 

A tabela 7 contém a documentação necessária para a solicitação de cancelamento de 

registro de estabelecimento para encerramento das atividades. 

Tabela 7 – Documentos para cancelamento de registro de estabelecimento a pedido do 
interessado para encerramento das atividades 

Documentos de responsabilidade do representante legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV)  

Certificado original de registro do estabelecimento no IMA 

Mapas Estatísticos de produção pendentes de entrega ao IMA 

Documentos de responsabilidade do serviço de inspeção 

Laudo de Vistoria para Encerramento das Atividades (anexo V) 

 

NOTA 7: Caso o representante legal tenha perdido o seu Certificado de Registro deverá 

informar o ocorrido ao IMA por escrito. Nesse caso, essa informação acompanhará o 

requerimento para cancelamento, no lugar do Certificado de Registro. 

No caso de cancelamento de registro do estabelecimento a pedido do interessado para 

o encerramento das atividades, após receber a documentação de responsabilidade do 

representante legal descrita na tabela 8, o serviço de inspeção deverá realizar os seguintes 

procedimentos: 
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a) analisar e autorizar, quando for o caso, a inutilização da rotulagem do estabelecimento 

conforme proposta aposta no Requerimento de Alterações e Cancelamentos, através 

de Notificação; 

b) acompanhar a inutilização da rotulagem na data definida; 

NOTA 8: A data definida no Requerimento de Alterações e Cancelamentos (Anexo IV) para 

inutilização de rotulagem deve ser igual ou anterior à data prevista para encerramento das 

atividades. 

c) realizar vistoria no estabelecimento, registrando-a em Laudo de Vistoria para 

Encerramento das Atividades (anexo V), na data prevista para encerramento das 

atividades descrita no Requerimento; 

d) interditar as rotulagens restantes no estabelecimento no dia da vistoria através do 

Auto de Interdição com a lavratura simultânea do Termo de Guarda e 

Responsabilidade;  

e) apreender, através do Auto de Apreensão, o material pertencente ao IMA, por 

exemplo Livro de Ocorrência, pastas, carimbos;  

f) verificar se constam Mapas Estatísticos de Produção pendentes: 

i) Caso tenha pendência, o estabelecimento deverá ser notificado a apresentar os 

Mapas com prazo definido com um dia de antecedência à data prevista para 

encerramento das atividades (Ex: Data prevista para encerramento das atividades 

02/12/2020, Notificação com prazo para entrega dos MEPs até 01/12/2020);  

 Se a notificação não for atendida o estabelecimento deverá ser autuado por 

não atendimento a solicitação.  

Neste caso, simultaneamente à lavratura do Auto de Infração, o 

representante legal também deverá ser informado através de Notificação 

que seu processo de cancelamento de registro só terá prosseguimento 
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quando sua situação junto ao órgão estiver devidamente regularizada, que 

até então seu vínculo com o órgão e suas obrigações, bem como sua 

sujeição às penalidades previstas, permanecem.  

ii) Caso não tenha pendência de Mapas ou a Notificação tenha sido atendida, a 

Coordenadoria Regional dará prosseguimento aos processos para cancelamento;  

g) A CR deverá então enviar o processo à GIP pelo SEI, com toda a documentação 

referenciada na tabela 8 e demais documentos elaborados; 

h) A GIP, após análise de toda a documentação, encaminha o processo pelo SEI para o 

setor financeiro, que verifica se todos os MEPs foram quitados e efetua a cobrança 

quando necessário; 

i) O cancelamento é executado pela GIP, que informa à Coordenadoria Regional a 

efetivação do mesmo, através de “IMA/GIP - Parecer Técnico” (Modelo SEI – anexo I); 

j) A CR então encaminha o Parecer Técnico ao interessado, para conhecimento, e realiza 

vistoria na indústria para inutilizar o material interditado e apreender qualquer 

produto que não tenha sido anotado em Laudo de Vistoria para Encerramento das 

Atividades feito após a data para o encerramento das atividades descrita no 

documento; 

NOTA 9: Quando da realização da vistoria, nos procedimentos finais de cancelamento, for 

verificado desrespeito à interdição realizada no início do procedimento de cancelamento, o 

fato deverá ser comunicado oficialmente à GIP, que tomará as providências cabíveis.  

3.3.2. Cancelamento de registro de estabelecimento a pedido do interessado para 

mudança de instância de fiscalização sanitária  

No caso de cancelamento de registro de estabelecimento a pedido do interessado, 

quando o representante legal pretende se registrar em outro serviço de inspeção (SIF ou SIM), 

sem o encerramento das atividades, deverão ser realizados os seguintes procedimentos: 
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a) Quando o estabelecimento necessitar de reforma/ampliação solicitada pela outra 

instância, o representante legal deverá encaminhar ao IMA a seguinte documentação 

descrita na tabela 8: 

Tabela 8 – Documentos para cancelamento de registro de estabelecimento a pedido do 
interessado para mudança de instância de fiscalização sanitária 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV). 

Documento que comprove a aprovação do projeto de reforma pela outra instância. 

Cronograma detalhado de execução da reforma, com informação de data de início e fim das obras. 

Planta baixa com detalhamento das áreas a serem modificadas. 

Documento com medidas a serem adotadas para a mitigação de risco sanitário aos produtos elaborados 
durante as obras. 

Certificado original de registro do estabelecimento no IMA  

 

b) De posse da documentação enviada, o serviço de inspeção deverá: 

i) Elaborar Termo de Compromisso a ser assinado pelo representante legal, 

informando que aprova a reforma proposta nos documentos anteriores, apondo 

toda a referência necessária para identificação dos documentos, e ainda 

informando que se a reforma não for executada no prazo e nas condições 

propostas na documentação anterior, a aprovação deverá ser desconsiderada e o 

representante legal deverá submeter projeto de reforma/ampliação para 

aprovação do IMA nos moldes do item 3.2 (Aprovação de Projeto de Reforma 

/ampliação) desse procedimento. 

ii) Acompanhar toda a execução da reforma, para averiguação de cumprimento do 

cronograma, da realização das medidas de mitigação de risco sanitário propostas, 

e da possível ocorrência de risco sanitário aos produtos. Tomando as devidas ações 

fiscais quando necessário. 

iii) Verificar se constam Mapas Estatísticos de Produção pendentes: 
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 Caso tenha pendência, o estabelecimento deverá ser notificado a 

apresentar os Mapas;  

Se a notificação não for atendida o estabelecimento deverá ser autuado por 

não atendimento a solicitação.  

Neste caso, simultaneamente à lavratura do Auto de Infração, o 

representante legal também deverá ser informado através de Notificação 

que seu processo de cancelamento de registro só terá prosseguimento 

quando sua situação junto ao órgão estiver devidamente regularizada, que 

até então seu vínculo com o órgão e suas obrigações, bem como sua 

sujeição às penalidades previstas, permanecem. 

iv) Após a realização da reforma, entrega dos MEPs pendentes e registro no serviço 

de inspeção da outra instância de fiscalização sanitária, deverão ser seguidos os 

procedimentos de cancelamento de registro a pedido do interessado para 

encerramento das atividades, descritos no item 3.3.1 (Cancelamento de registro a 

pedido do interessado para encerramento das atividades). 

3.3.3. Cancelamento automático de registro de estabelecimento  

3.3.3.1. Considerações gerais  

O funcionamento de estabelecimento registrado no IMA deve ser constantemente 

monitorado, uma vez que as paralisações superiores a 6 (seis) meses e a 1 (um) ano 

enquadram o representante legal, respectivamente no art. 36 e seu parágrafo único, do 

Regulamento, baixado pelo Decreto Estadual Nº 38.691/97 que dispõe: 

“Art. 36 – Qualquer estabelecimento que interromper seu 

funcionamento por prazo superior a seis (6) meses somente 

poderá reiniciar suas atividades após inspeção prévia de todas as 

suas dependências, instalações e equipamentos.  
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Parágrafo único – Quando o prazo de interrupção de 

funcionamento for superior a um (1) ano, o estabelecimento 

terá o seu registro ou relacionamento automaticamente 

cancelado.”  

As ações de fiscalização executadas desde o início da paralisação sustentarão 

adequadamente o processo de cancelamento automático de registro, caso o mesmo seja 

necessário.  

Desta forma, o serviço de inspeção deverá realizar os seguintes procedimentos:  

a) Assim que for constatada a paralisação do estabelecimento tal fato deverá ser 

devidamente registrado em Termo de Vistoria, devendo o representante legal ser 

informado através de notificação do que poderá lhe advir após 6 (seis) meses e 1 (um) 

ano de paralisação das atividades. Sendo também informado, na mesma notificação, 

do disposto nos artigos 73 e 124 do Regulamento, baixado pelo Decreto Estadual Nº 

38.691, de 10/03/97;  

b) O Representante legal deverá ser informado, também através de notificação, que 

deverá encaminhar ao IMA mensalmente o MEP com produção zerada, durante todo 

o período de paralisação das atividades. 

c) Caso haja pendência de Mapas Estatísticos de Produção o representante legal do 

estabelecimento deverá ser cientificado do fato, em notificação específica, a qual, não 

sendo atendida, acarretará a lavratura de Auto de Infração;  

d) Completados os 6 (seis) meses de paralisação, constatada através de vistoria e 

devidamente registrada em Termo de Vistoria, o estabelecimento deverá ser 

interditado através do Auto de Interdição, acompanhado ou não de Termo de Guarda 

e Responsabilidade, e o representante legal notificado dos procedimentos que deverá 

adotar caso queira retornar às suas atividades;  

NOTA 10: No caso de retorno às atividades, deverá ser cobrada a Taxa de Vistoria. 
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e) No período entre 6 (seis) meses e 1 (um) ano de paralisação deverão ser realizadas 

vistorias, também registradas em Termo de Vistoria, com a finalidade de atestar o 

cumprimento da interdição;  

f) Completado 1 (um) ano de paralisação, efetivar o cancelamento automático de 

registro, conforme descrito no item 3.3.3.2, a seguir. 

3.3.3.2. Paralisação das atividades por período superior a 1 (um) ano  

a) A Coordenadoria Regional encaminha para a GIP pelo SEI, o processo do 

estabelecimento com o Formulário para Cancelamento Automático de Registro (anexo 

VI) a documentação nela relacionada e o certificado original de registro do 

estabelecimento no IMA. 

Quando não for possível enviar o Certificado de Registro com o Formulário para 

Cancelamento Automático de Registro o procedimento a ser adotado será:  

i) Perda do documento: Caso o produtor tenha perdido o seu Certificado de Registro 

deverá informar o ocorrido ao IMA por escrito. Nesse caso, essa informação 

acompanhará o formulário para cancelamento, no lugar do Certificado de Registro. 

ii) Representante legal do estabelecimento não foi localizado:  

  Encaminhar notificação ao representante legal, por AR, solicitando 

apresentação do certificado original, num prazo determinado;  

 AR recebido:  

• aguardar prazo determinado na notificação;  

• findo o prazo, sendo o certificado apresentado: encaminhá-lo 

juntamente com o formulário e demais documentos;  

• findo o prazo, não sendo o certificado apresentado: encaminhar o 

Formulário para Cancelamento Automático de Registro de 
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Estabelecimento (anexo VI) com o item específico marcado, e 

demais documentos de interesse, incluindo AR.  

 Retorno da Notificação (devolução da correspondência pelo correio): 

• encaminhar o Formulário para Cancelamento Automático de 

Registro de Estabelecimento (anexo VI) com o item específico 

marcado, e demais documentos de interesse, incluindo a 

Notificação.  

b) Quando ainda restarem Mapas Estatísticos de Produção a serem entregues, mesmo 

após a Notificação/Autuação, tal fato deve ser registrado no campo específico do 

Formulário para Cancelamento Automático de Registro de Estabelecimento (anexo VI).  

c) A GIP repassará a informação do cancelamento de registro do estabelecimento ao 

setor financeiro que verificará se todos os MEPs foram quitados e efetuará a cobrança 

quando necessário;  

d) De posse do Formulário para Cancelamento Automático de Registro (anexo VI) 

acompanhado do Certificado de Registro é procedido o cancelamento, pela GIP que 

informa à Coordenadoria Regional a efetivação do mesmo, através de “IMA/GIP - 

Parecer Técnico” (Modelo SEI – anexo I);  

e) De posse da comunicação de cancelamento do registro do estabelecimento a 

Coordenadoria Regional:  

i) Notifica o representante legal (através de Notificação) sobre o cancelamento. Caso 

o representante legal não esteja presente, a Notificação deverá ser encaminhada 

por AR.  

 Se a correspondência retornar, informar a GIP para que sejam tomadas as 

devidas providências pela Procuradoria Jurídica.  

ii) Procede a vistoria da indústria para inutilizar o material interditado.  
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3.4. Renovação de registro de estabelecimento  

Essa funcionalidade tem como finalidade a renovação do registro do estabelecimento 

por meio do SEI quando o prazo de validade do certificado estiver próximo a expirar. 

A GIP buscará em sistema eletrônico específico, no primeiro dia útil de cada mês, os 

certificados de registro de estabelecimento a vencerem durante o mês, emitirá novos 

certificados e os encaminhará pelo SEI à CR responsável pela fiscalização do estabelecimento, 

para que essa distribua os novos certificados, sem que o estabelecimento fique 

desacobertado. 

Caso o representante legal tenha cadastro no SEI, o novo certificado poderá ser 

encaminhado ao representante legal do estabelecimento diretamente pelo SEI. 

Se o estabelecimento possuir apenas processo físico, o certificado emitido deverá ser 

encaminhado de forma digital, pelo SEI para a CR, através do processo da etiqueta (protocolo) 

do estabelecimento. 

3.5. Alteração de rótulo/produto de origem animal  

Essa funcionalidade tem como finalidade a alteração de rótulo/produto de origem 

animal, por meio do SEI, que deverá ser solicitada quando o representante legal pretende 

alterar alguma informação em rótulo/produto que já está registrado.  

A alteração solicitada pode ou não resultar em novo produto, o que determinará qual 

conduta será adotada. A etapa de avaliação da alteração requerida irá fundamentar-se em 

conhecimentos técnicos específicos que irão conduzir o servidor do IMA a concluir se a 

alteração resultará ou não em novo produto. 

Caso a alteração resulte em novo produto, será constituído outro processo, o qual 

obedecerá ao trâmite normal de registro de rótulo/produto definido no Módulo 7 deste 

manual de procedimentos. 

Caso a alteração não resulte em novo produto, deverá ser atendido o definido a seguir. 
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As alterações mencionadas podem ser:  

a) na tecnologia de fabricação; 

b) na composição; 

c) nos dizeres e/ou layout do rótulo; 

d) na embalagem. 

Exemplos de Alterações 

a) Na tecnologia de fabricação: 

i) Passar de pasteurização lenta para rápida; 

ii) Mudanças nos processos de embalagem, acondicionamento, higienização, 

controles laboratoriais, etc.; 

iii) Mudanças em equipamentos. 

b)  Na composição: 

i) Alteração na proporção de algum ingrediente/aditivo;  

ii) Inclusão de ingrediente/aditivo;  

iii) Extensão da função de aditivos anteriormente usados. 

c) Nos dizeres e/ou layout de rótulo: 

i) Mudança na cor, forma, tamanho; 

ii) Inclusão de dizeres, por exemplo marca comercial, selos/logotipos; 

iii) Supressão de dizeres; 

iv) Mudança de dizeres em decorrência, por exemplo, da mudança de endereço do 

estabelecimento, da mudança de classificação do estabelecimento, da mudança de 

marca comercial, etc. 

d) Na embalagem: 

i) Alteração de quantidade: 

 Inclusão (produto envasado apenas em recipiente de 500 ml e passa a ser 

envasado também em recipiente de 250 ml); 

 Substituição (produto envasado anteriormente em recipiente de 500 ml e 

passa a ser envasado em recipiente de 250 ml). 
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ii) Alteração do tipo: 

 Inclusão (utiliza garrafa e passa a utilizar também saco plástico); 

 Substituição (utiliza garrafa e passa a usar embalagem para longa vida). 

A tabela 9 contém a documentação necessária para a solicitação de alteração de 

rótulo/produto de origem animal: 

Tabela 9 – Documentos para alteração de rótulo/produto de origem animal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Formulário para Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal – conforme modelo definido no módulo 7 deste 
manual.  

Layout de rótulo 

NOTA 11: O IMA pode exigir outros documentos atinentes ao assunto, para subsidiar a análise 

do processo. 

Se for solicitada alteração apenas nos dizeres e/ou layout do rótulo, deverá ser anexado 

ao processo apenas o Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) e o layout do 

rótulo. 

Se for solicitada alteração na tecnologia de fabricação, na composição e/ou na 

embalagem, além do requerimento e do layout do rótulo, também deverá ser anexado ao 

processo o Formulário para Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal, conforme 

modelo definido no módulo 7 deste manual.   

No layout do rótulo deverá constar todas as indicações de tamanho das tipologias e 

desenhos de todas as informações que possuem medidas definidas por legislação. Atenção, 

também, para as informações em que há exigência legal para algum destaque e tamanho e/ou 

cor de letras (Exemplos: chancela do IMA, logomarca do SISBI, selo ARTE, indicação 

quantitativa, expressões de advertência, etc.). 
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3.5.1. Classificação das alterações de rótulo/produto de acordo com a 

complexidade 

Para a distribuição dos processos para análise, as alterações foram classificadas como 

de baixa complexidade e de alta complexidade e terão a tramitação diferenciada. 

3.5.1.1. Alterações de alta complexidade:  

Alterações que são consideradas de análise mais complexa e/ou que não possuem 

definições claras em legislação vigente. 

São as alterações que impliquem em mudança de nome de produto (identidade), 

composição (qualidade), tecnologia de fabricação e/ou número de registro, dos seguintes 

produtos de origem animal: 

a) leites fermentados 

b) bebidas lácteas 

c) sobremesas lácteas 

d) derivados de produtos cárneos (exceto carnes in natura)  

e) derivados de pescado (exceto pescados in natura) 

f) derivados de ovos (exceto ovos in natura) 

g) produtos de origem animal não comestíveis 

h) derivados de produtos de abelhas (compostos de produtos de abelhas com ou sem 

adição de ingredientes)  

i) alimentos para fins especiais 

j) produtos que exijam Informação Nutricional Complementar (INC)  

k) produtos sem Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ)  

l) produtos in natura que veicularem em sua rotulagem atributos de qualidade 

(informações de qualidade, expressões relacionadas a raças/genética/ precocidade) 

ou expressões que fazem referência a sistema de produção (ex: caipira, orgânico). 
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A análise técnica da documentação e/ou dos processos para alterações de alta 

complexidade são de responsabilidade da CR e da GIP. O parecer final fica sob 

responsabilidade exclusiva da GIP. 

Os processos de alterações de alta complexidade de rótulo/produto deverão, após 

análise completa e com parecer favorável da CR, ser enviados à GIP pelo SEI, com “IMA/GIP - 

Parecer Técnico” (Modelo SEI – anexo I) relativo à aprovação solicitada, para que a GIP realize 

a análise e emita parecer final. 

3.5.1.2. Alterações de baixa complexidade:  

Alterações que são consideradas de análise mais simples e/ou que possuem definições 

claras na legislação vigente, que são as seguintes: 

a) Todas as alterações de rótulo/produto dos produtos considerados de baixa 

complexidade, conforme módulo 7 deste procedimento. 

b) Alterações que não impliquem em mudanças no nome de produto (identidade), em 

sua composição (qualidade), em sua tecnologia de fabricação e/ou no número de 

registro dos produtos citados no item 3.5.1.1. 

A análise técnica e o parecer final da documentação e/ou dos processos para alteração 

de baixa complexidade de rótulo/produto ficam, exclusivamente, sob responsabilidade da CR.  

Os processos para alteração de baixa complexidade de rótulo/produto deverão, após 

análise completa e com parecer técnico favorável de registro, ser enviados à GIP pelo SEI, com 

Formulário de Informações Cadastrais (FIC), a ser definido em norma específica, informando 

a decisão da CR relativa às alterações dos rótulos/produtos solicitadas e demais informações 

solicitadas no documento. De posse do FIC, a GIP emitirá novo Certificado de Registro de 

Rótulo/Produto, quando for o caso, e alimentará o banco de dados, para fins de controle de 

produtos por estabelecimento registrado no IMA. 
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3.6. Cancelamento de registro de rótulo/produto de origem animal  

Essa funcionalidade tem como finalidade o cancelamento de registro de rótulo / produto 

de origem animal, por meio do SEI, que deverá ser solicitado pelo representante legal quando 

não desejar mais elaborar o produto relativo a um rótulo/produto de origem animal já 

registrado (Ex: O representante legal paralisa a produção de mel em vidro, de 500g, da marca 

Mimoso, mas continua a produção de mel em bisnaga, 300 g, da marca Fofinho. Será solicitado 

o cancelamento do rótulo do mel em vidro, de 500g, da marca Mimoso). 

A tabela 10 contém a documentação necessária para o cancelamento de registro de 

rótulo /produto de origem animal:  

Tabela 10 – Documentos para alteração de rótulo/produto de origem animal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

NOTA 12: Quando for concluído o cancelamento de registro de rótulo/produto, 

automaticamente haverá a exclusão de produto e/ou de linha de produção a ele referente se 

aquele for o único produto elaborado nesta linha de produção. 

Se o requerimento para cancelamento de registro de rótulo/produto for recebido na CR, a CR 

deverá encaminhá-lo à GIP, para o cancelamento do produto.  

Após o cancelamento do registro do rótulo/produto solicitado, a GIP comunica o 

cancelamento à CR para que essa fiscalize a finalização de elaboração do produto cancelado. 
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4. TABELAS RESUMO DOS DOCUMENTOS: 

4.1. Documentos que estarão disponíveis ao interessado  

Tabela 11 – Documentos disponíveis no site www.ima.mg.gov.br 

Atividade  Documentos 

Alteração cadastral de 
estabelecimento de POA. 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Aprovação de projeto de 
reforma e /ou ampliação do 
estabelecimento 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Roteiro – Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção (MDESC) - 
conforme roteiro definido no módulo 6 deste manual. 

Roteiro – Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção (MDESC) – 
Queijaria - conforme roteiro definido no módulo 6 deste manual. 

Declaração de Finalização de Construção – conforme modelo definido no módulo 
6 deste manual. 

Declaração sobre Programas de Autocontrole (PAC) e Água de Abastecimento – 
conforme modelo definido no módulo 6 deste manual. 

Declaração sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Água de Abastecimento – 
conforme modelo definido no módulo 6 deste manual (Para estabelecimentos 
agroindustriais de pequeno porte) 

Cancelamento de registro de 
estabelecimento a pedido do 
interessado 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Alteração de rótulos/produtos 
de origem animal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Formulário para Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal – conforme 
modelo definido no módulo 7 deste manual. 

Cancelamento de registro 
rótulos/produtos de origem 
animal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 
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4.2. Documentos de responsabilidade do fiscal agropecuário – médico veterinário   

Tabela 12 - Documentos de responsabilidade de preenchimento pelo fiscal agropecuário 

Atividade  Documentos 

Alteração cadastral de 
estabelecimento de POA. 

De acordo com tabela 1, 2 e 3  

Aprovação de projeto de 
reforma e /ou ampliação do 
estabelecimento 

LET de cada área conforme atuação do estabelecimento (Carne, leite, ovos, 
pescado, produtos de abelhas e seus derivados, processadores de resíduos animais) 
- conforme modelos definidos no módulo 6 deste manual.  

Check List – Boas Práticas Agropecuárias e Boas Práticas de Fabricação – Queijo 
Minas Artesanal - conforme modelo definido no módulo 6 deste manual. 

Formulário de Informações Cadastrais – Quando a Reforma/Ampliação resultar em 
alteração de classificação do estabelecimento, inclusão e/ou exclusão de linhas de 
produção 

Cancelamento de registro 
de estabelecimento a 
pedido do interessado 

Laudo de Vistoria para Encerramento das Atividades (anexo V) 

Cancelamento automático 
de registro de 
estabelecimento 

Formulário para Cancelamento Automático de Registro de Estabelecimento de 
Produtos de Origem Animal (anexo VI) 

Renovação de registro de 
estabelecimento de produto 
de origem animal 

Formulário de Informações Cadastrais 

Alteração de 
rótulos/produtos de origem 
animal 

Formulário de Informações Cadastrais 

Cancelamento de registro 
de rótulos/produtos de 
origem animal 

Formulário de Informações Cadastrais 

Além dos documentos citados acima, caso necessário, o fiscal que realizar a análise do 

processo deverá providenciar nos sites específicos, conforme tabela 14 a seguir, a cópia da 

documentação de responsabilidade do governo do Estado, baseada nas informações 

constantes no Requerimento e em outros documentos do processo, em atendimento ao 

Decreto Estadual nº 47.441, de 03/07/2018. 
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Tabela 13 - Sites para busca de documentos 

Documento Site(s) 

Cópia do CNPJ www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br  

Cópia da Inscrição Estadual www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br 

Cópia do CPF www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br 

Cópia da Inscrição Estadual de Produtor Rural www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br 

Emissão de boleto de Taxas www.dae.prodemge.gov.br 

Comprovante de pagamento de Taxa de Vistoria www.dae.prodemge.gov.br 

Comprovante de pagamento de Taxa de Registro de 
Estabelecimento e de Registro de Rótulo/Produto 

www.dae.prodemge.gov.br 

 

4.3. Documentos solicitados para cada tipo de alteração  

A tabela 14 contém a documentação necessária para a constituição de cada processo.  

Tabela 14 – Documentos necessários para cada solicitação 

Atividade  Responsável Documentos 

Alteração cadastral 
de estabelecimento 
de POA. 

Representante 
legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Documentação de acordo com tabela 1 e 2 de alterações cadastrais 

Pagamento de guia de recolhimento de taxas correspondentes às 
alterações. (O boleto será inserido pelo IMA no SEI, ou encaminhado ao 
representante legal, e deverá ser quitado no momento informado.)  

IMA Inclusão no SEI de guia de recolhimentos de taxas correspondentes às 
alterações (O boleto será inserido pelo IMA no SEI, ou encaminhado ao 
representante legal. Posterior ao pagamento o IMA buscará o 
comprovante conforme tabela 14) 

Formulário de Informações Cadastrais 

Aprovação de 
projeto de reforma 
e /ou ampliação do 
estabelecimento de 
POA 

Representante 
legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção (MDESC) – 
conforme roteiro definido no módulo 6 deste manual. 

Planta baixa 

Planta de fachada e cortes transversal e longitudinal  

Planta de situação 

http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sintegra.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.dae.prodemge.gov.br/
http://www.dae.prodemge.gov.br/
http://www.dae.prodemge.gov.br/
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Declaração de Finalização de Construção – conforme modelo definido no 
módulo 6 deste manual. 

Fotos legendadas do exterior, das dependências e dos equipamentos em 
diferentes ângulos 

Declaração sobre Programas de Autocontrole (PAC) e Água de 
Abastecimento – conforme modelo definido no módulo 6 deste manual. 

Protocolo de solicitação de autorização do órgão responsável pela 
proteção ambiental 

IMA Laudo Técnico Sanitário de Estabelecimento e de Terreno – LET específico 
de cada área – conforme modelos definidos no módulo 6 deste manual. 

Formulário de Informações Cadastrais – Quando a Reforma/Ampliação 
resultar em alteração de classificação do estabelecimento, inclusão e/ou 
exclusão de linhas de produção 

Aprovação de 
projeto de reforma 
e /ou ampliação - 
QUEIJARIA 

Representante 
legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV). 

Memorial Descritivo Econômico-Sanitário e de Construção - Queijaria 
(MDESC – Queijaria) – conforme roteiro definido no módulo 6 deste 
manual. 

Planta baixa ou croqui contendo localização do curral, sala de ordenha, 
queijaria, equipamentos, pontos de água e rede de esgoto. 

Planta de situação ou croqui contendo localização das construções 
circundantes à queijaria existentes na propriedade. 

Declaração de Finalização de Construção, conforme modelo fornecido 
pelo IMA – conforme modelo definido no módulo 6 deste manual. 

Manual com os procedimentos operacionais padrão para limpeza e 
sanitização, contendo no mínimo a descrição do que deve ser higienizado, 
os produtos utilizados, a concentração recomendada, o procedimento a 
ser adotado, o material auxiliar a ser empregado, o tempo de contato a 
ser observado, a sequência das operações e a frequência com que se 
deve realizar a limpeza e sanitização. 

Modelo de planilha de rastreabilidade do produto que permita a 
identificação desde a matéria prima e em todo o processo de produção 
até a sua chegada no mercado. 

Fotos legendadas das diversas dependências da indústria, em diferentes 
ângulos, abrangendo todos os equipamentos existentes, bem como os 
aspectos externos. 

IMA Check List – BPA e BPF/QMA – conforme modelo definido no módulo 6 
deste manual. 

Aprovação de 
projeto de reforma 
e/ou ampliação do 
estabelecimento 

Representante 
legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV). 

Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção (MDESC) – 
conforme roteiro definido no módulo 6 deste manual. 

Planta baixa. 
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agroindustrial de 
pequeno porte 

Planta de situação. 

Declaração de Finalização de Construção – conforme modelo definido no 
módulo 6 deste manual. 

Declaração sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Água de 
Abastecimento – conforme modelo definido no módulo 6 deste manual. 

IMA Fotos legendadas do exterior, das dependências e dos equipamentos em 
diferentes ângulos. 

Laudo Técnico Sanitário de Estabelecimento e de Terreno – LET específico 
de cada área – conforme modelos definidos no módulo 6 deste manual. 

Formulário de Informações Cadastrais – Quando a Reforma/Ampliação 
resultar em alteração de classificação do estabelecimento, inclusão e/ou 
exclusão de linhas de produção 

Cancelamento de 
registro de 
estabelecimento a 
pedido do 
interessado para 
encerramento das 
atividades 

Representante 
legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Laudo de Vistoria para encerramento das atividades 

Certificado original de registro do estabelecimento no IMA  

IMA Laudo de Vistoria para Encerramento das Atividades (anexo V) 

Cancelamento de 
registro de 
estabelecimento a 
pedido do 
interessado para 
mudança de 
instância de 
fiscalização 
sanitária  

Representante 
legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Documento que comprove a aprovação do projeto de reforma pela outra 
instância. 

Cronograma detalhado de execução da reforma, com informação de data 
de início e fim das obras. 

Planta baixa com detalhamento das áreas a serem modificadas. 

Documento com medidas a serem adotadas para a mitigação de risco 
sanitário aos produtos elaborados durante as obras 

Certificado original de registro do estabelecimento no IMA 

IMA Termo de Compromisso e demais documentos emitidos. 

Cancelamento 
automático de 
registro de 
estabelecimento 

Representante 
Legal 

Certificado original de registro do estabelecimento no IMA 

IMA Formulário para Cancelamento Automático de Registro de 

Estabelecimento de Produtos de Origem Animal (anexo VI) 

Renovação de 
registro de 
estabelecimento  

IMA Formulário de Informações Cadastrais 

Alteração de 
rótulos/produtos 
de origem animal 

Representante 
legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

Formulário para Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal – 
conforme modelo definido no módulo 7 deste manual. 
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Layout dos rótulos 

IMA Formulário de Informações Cadastrais (FIC) 

Cancelamento de 
registro de 
rótulos/produtos 
de origem animal 

Representante 
legal 

Requerimento de Alterações e Cancelamentos (anexo IV) 

NOTA 13: Além dos documentos citados na tabela, também comporão os processos todos os 

demais documentos elaborados e relacionados ao procedimento (Ex: AR, notificações, autos 

de interdição, termos de vistoria, etc.). 

 

5. ORIENTAÇÕES GERAIS  

a) Todo documento deve ser preenchido de forma correta, completa e suficiente para 

subsidiar a análise;  

b) Todo documento deve estar íntegro, sem rasuras, datado e assinado;  

c) Os documentos devem ser compatíveis uns com os outros apresentando coerência de 

informações. 

d) O Requerimento de Alterações e Cancelamentos (disponibilizado no site do IMA) para 

a entrada do processo de forma física ou de forma digital pelo SEI, deve ser preenchido 

de forma completa e correta; 

e) As plantas devem ser apresentadas de modo a atender ao disposto no Regulamento 

da Inspeção e Fiscalização Sanitária de Produtos de Origem Animal, baixado pelo 

Decreto Estadual nº 38.691 de 10/03/97 no seu Art. 25, inciso X e XI.  

Sendo assim: 

i) a planta baixa, em escala 1:100, deve conter a localização de máquinas, 

equipamentos, utensílios, pontos de água quente e fria, bem como de esgotos; 

ii) a planta de fachada e cortes nos sentidos longitudinal e transversal, em escala de 

1:50; e 

iii) a planta de situação, em escala de 1:500, contendo a localização de todas as 

construções adjacentes ao estabelecimento e detalhamento de redes e efluentes; 
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iv) nos estabelecimentos a reformar ou ampliar, cor preta para as partes a serem 

conservadas; cor vermelha para as partes a serem construídas e cor amarela para 

as partes a serem demolidas 

f) As plantas devem ter suas cotas descritas, para que seja possível sua análise digital. 

g) As plantas devem ser fornecidas ao IMA em arquivo digital e em formato PDF;  

h) Deve ficar claro que no decorrer da análise e de acordo com as decisões/conclusões 

do inspetor, pode ocorrer em cada etapa:  

i) solicitação e/ou emissão de outros documentos;  

ii) repetição de ações e/ou documentos (por exemplo: mais de uma vistoria e 

consequentemente mais de um LET).  

i) O servidor do IMA, responsável pela análise do processo, colocará os boletos para 

pagamento das taxas de vistoria e de registro de estabelecimento no processo do SEI 

e, posteriormente, buscará os comprovantes de pagamento diretamente no site 

www.dae.prodemge.gov.br, quando for o caso. 

 

6. CONSULTA TÉCNICA  

Em caso de dúvidas e/ou questionamentos técnicos específicos que, porventura, 

ocorram durante a análise dos processos tratados nesse módulo de procedimento pelo serviço 

de inspeção da CR, deverão ser abertos novos processos no SEI, relacionados aos processos 

de solicitações de alterações e cancelamentos de referência, para encaminhamento à GIP para 

consulta e esclarecimentos. Os processos de solicitação de alterações e cancelamentos 

referentes à consulta que está se fazendo também deverão ser encaminhados à GIP para 

embasamento.  

NOTA 14: Os processos abertos no SEI para a realização de Consulta Técnica deverão ser do 

tipo “IMA – Registro de Estabelecimento de Produtos de Origem Animal” ou “IMA – Registro 

de Rótulo/produto de Origem Animal”. 

As dúvidas ou questionamentos técnicos específicos deverão ser devidamente 

detalhados no corpo do documento “IMA/GIP - Consulta Técnica” (modelo SEI - anexo II).  

http://www.dae.prodemge.gov.br/
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Quando o processo de solicitação de alterações e cancelamentos for encaminhado à GIP 

deverá estar com a documentação completa de acordo com a situação em que se encontra.  

É fundamental que a consulta técnica tenha as questões explícitas sobre as quais requer-

se a opinião da GIP. 

A GIP responderá as consultas técnicas através de “IMA/GIP - Parecer Técnico – 

Resposta a Consulta Técnica” (modelo SEI - anexo III), nesse mesmo processo aberto para a 

consulta. 

Os processos de consulta técnica não deverão ser disponibilizados ao representante 

legal do estabelecimento. 

 

7. PROCESSOS DE ALTERAÇÕES QUANDO O INTERESSADO ENTREGA A DOCUMENTAÇÃO 

DE FORMA FÍSICA: 

a) Para a constituição de um processo de alterações cadastrais, reforma/ampliação de 

estabelecimento, cancelamento de registro de estabelecimento, renovação de registro 

de estabelecimento, alterações de rótulo, cancelamento de registro de 

rótulo/produto, é necessário que a documentação esteja completa conforme cada 

solicitação referenciada nesse procedimento.  

b) Os documentos apresentados, após serem conferidos, darão entrada no IMA através 

de protocolo específico, do qual deve constar:  

i) identificação do documento (tipo, data, assunto);  

ii) data de entrada;  

iii) assinatura de quem recebeu.  

NOTA 15: Todo documento apresentado, no decorrer da análise do processo, também deve 

ser protocolado. 
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c) A unidade do IMA, que recebeu a documentação, deverá abrir processo no SEI, 

digitalizar todos os documentos, inserir toda a documentação no processo na 

sequência em que se encontram na Relação de Documentos na Tabela 14, vincular o 

processo aberto ao processo que está em alteração conforme descrito abaixo, e enviar 

o processo para GIP para posterior distribuição: 

i) Processos de alteração cadastral, aprovação de projeto de reforma e /ou 

ampliação do estabelecimento, cancelamento de registro do estabelecimento a 

pedido do interessado, cancelamento automático de registro de estabelecimento 

e renovação de registro de estabelecimento deverão ser vinculados ao processo 

de registro do estabelecimento de produtos de origem animal. 

ii) Processos de alteração e de cancelamento de registro de rótulos/produtos de 

origem animal deverão ser vinculados ao processo de registro do rótulo/produto 

de origem animal que está sendo alterado ou cancelado. 

NOTA 16: Toda unidade do IMA deve ter conhecimento sobre criação e tramitação de 

processos no SEI.  

d) Todo documento, para ser inserido no SEI, deve estar em formato PDF e ter, no 

máximo, 20MB. 

NOTA 17: Se o documento tiver mais de 20MB, deverá ser dividido em mais de um arquivo e 

denominado de forma que permita seu entendimento. 

e) A partir da constituição inicial do processo, no decorrer de sua análise, todo 

documento a ele referente deve ser anexado por data de entrada no IMA.  

f) Toda comunicação do IMA ao interessado, relativo a este assunto, deve ser feita de 

modo oficial no processo do SEI, impressa e entregue ao interessado em mãos ou pelo 

correio (via AR).  
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NOTA 18: O IMA deve ter como comprovar a ciência do destinatário, e esta comprovação deve 

ser juntada ao processo no SEI.  

g) Os documentos que serão anexados ao processo devem estar íntegros, sem rasuras, 

assinados, datados, perfeitamente legíveis; caso contrário, não terão valor como peça 

processual;  

h) As plantas devem ser fornecidas ao IMA em meio digital (pendrive, cd, dvd, etc.) e em 

formato PDF.  

NOTA 19: Não devem ser aceitas plantas impressas para constituição do processo, devido à 

dificuldade de digitalização dessas para adicioná-las ao processo do SEI.  

i) O interessado deve ser informado que, após a inclusão do processo no SEI, todos os 

documentos, inclusive o meio digital (pendrive, cd, dvd, etc.) para entrega da planta, 

serão devolvidos,  

NOTA 20: Apenas o Certificado original de registro do estabelecimento no IMA, para as 

solicitações de cancelamento de registro de estabelecimento, deverá ser mantido na CR após 

digitalização. 

j) O representante legal, ou procurador por ele instituído, tem direito a vistas ao 

processo e, para tal, deverá solicitar vistas ao processo através de e-mail encaminhado 

à GIP no e-mail gip@ima.mg.gov.br.  

NOTA 21: O e-mail solicitando vistas ao processo deverá ser anexado ao processo no SEI, antes 

da disponibilização desse, para que seja oficializada a justificativa para disponibilização do 

processo ao usuário externo.  

NOTA 22: O processo deverá ser encaminhado diretamente do SEI através de correspondência 

eletrônica, para vistas do representante legal que não possui cadastro no SEI, ou seja, quando 

tiver sido dada a entrada do processo no IMA de forma física. 

mailto:gip@ima.mg.gov.br


 

 
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 

P R O C E D I M E N T O S  
G I P  

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA 

 

Página 
3.38 

k) A documentação física entregue ao IMA, inclusive o meio digital (pendrive, cd, dvd, 

etc.) utilizado para entrega da planta, após digitalização e anexação ao processo do SEI 

criado pelo IMA, deverá ser devolvida ao interessado por meio de Notificação 

comprovando a devolução. 

NOTA 23: Tanto o protocolo de entrega dos documentos no IMA quanto a notificação de 

devolução, assinados pelo interessado, deverão ser anexados ao processo do SEI. 

l) Na inexistência do processo de registro de estabelecimento no SEI, pela tramitação ter 

ocorrido apenas de forma física (impressa), o servidor do IMA responsável pela 

abertura do processo no SEI deverá relacionar o processo da solicitação de alteração 

ao da etiqueta aberto pelo setor de protocolo para tramitação do processo físico. No 

processo físico (impresso), além de colar a etiqueta criada na capa, deverá ser inserido 

“IMA/GIP - Parecer Técnico” (Modelo SEI – Anexo I), informando o número do SEI de 

TODOS os processos eletrônicos relacionados e intercorrentes ao processo do referido 

estabelecimento. 

Obs: Se o processo físico ainda não tiver etiqueta (protocolo) do SEI para tramitação, 

a mesma deverá ser criada, conforme procedimento específico.  

 

8. PROCESSOS DE ALTERAÇÕES QUANDO O INTERESSADO SOLICITA DIRETAMENTE NO SEI 

– USUÁRIO EXTERNO: 

a) Para que o representante legal do estabelecimento solicite as alterações 

contempladas nesse manual (alterações cadastrais, reforma/ampliação de 

estabelecimento, cancelamento de registro de estabelecimento, alterações de rótulo, 

cancelamento de registro de rótulo/produto), através do SEI – Usuário Externo, é 

necessário que se realize um peticionamento intercorrente ao processo de registro de 

estabelecimento ou de registro de rótulo/produto conforme a solicitação, de acordo 

com o descrito a seguir:  
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i) Processos de alteração cadastral, aprovação de projeto de reforma e /ou 

ampliação do estabelecimento, cancelamento de registro do estabelecimento a 

pedido do interessado, deverão ser intercorrentes ao processo de registro do 

estabelecimento de produtos de origem animal. 

ii) Processos de alteração e de cancelamento de registro de rótulos/produtos de 

origem animal deverão ser intercorrentes ao processo de registro do rótulo/ 

produto de origem animal que está sendo alterado. 

b) Para que o usuário externo possa abrir processo novo ou realizar um peticionamento 

intercorrente é necessário que tenha cadastro no SEI – Usuário Externo, conforme 

descrito no módulo 6 deste manual de procedimento, para registro de 

estabelecimento de produtos de origem animal.  

NOTA 24: O usuário externo autorizado para peticionamento intercorrente no SEI é o 

representante legal do estabelecimento ou o procurador por ele estabelecido. No segundo 

caso, a procuração também deverá ser anexada ao processo no momento de peticionamento. 

c) Após o cadastro, usando seu login e senha encaminhado por e-mail, o usuário externo 

deverá entrar no SEI e solicitar “peticionamento – Intercorrente” e, seguindo as 

orientações constantes no site do IMA e nesse manual, peticionar o processo, 

inserindo os documentos necessários para cada requisição. 

d) Para a constituição de um processo diretamente no SEI, é necessário que a 

documentação de responsabilidade do representante legal esteja completa, conforme 

cada solicitação referenciada nesse procedimento.  

e) Todo documento, para ser inserido no SEI pelo usuário externo, deve estar em formato 

PDF e ter, no máximo, 40MB.  

NOTA 25: Se o documento tiver mais de 40MB, deverá ser dividido em mais de um arquivo e 

denominado de forma que permita seu entendimento. 
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f) Os processos peticionados pelo usuário externo serão encaminhados pelo sistema 

diretamente para a unidade IMA/GIP, que os receberá e encaminhará para a unidade 

(CR) do IMA que deverá analisar o processo.  

NOTA 26: A GIP poderá encaminhar processos para unidades (CRs) diferentes daquela em que 

o estabelecimento está instalado, de acordo com a necessidade do serviço. 

NOTA 27: Toda unidade do IMA deve ter conhecimento sobre criação e tramitação de 

processos no SEI.  

g) A partir da constituição inicial do processo, no decorrer de sua análise, todo 

documento a ele referente deve ser anexado por data de entrada no IMA.  

h) Toda comunicação do IMA ao interessado, relativo ao processo, deve ser feita de modo 

oficial no processo do SEI.  

NOTA 28: É de responsabilidade do usuário externo o acompanhamento do seu processo no 

SEI e o atendimento às solicitações do IMA.  

i) Os documentos que serão anexados ao processo devem estar íntegros, sem rasuras, 

assinados, datados, perfeitamente legíveis; caso contrário, não terão valor como peça 

processual. 

j) As plantas devem estar em formato PDF para possibilitar a análise digitalmente.  

k) O representante legal, ou procurador por ele instituído, tem direito a vistas ao 

processo e, para tal, o processo será disponibilizado ao usuário externo que entrou 

com o processo no SEI, assim que o processo der entrada na unidade IMA/GIP.  

NOTA 29: Na inexistência do processo de registro de estabelecimento no SEI, pela tramitação ter 

ocorrido apenas de forma física (impressa), o representante legal deverá abrir processo novo no SEI, 

preencher o Requerimento de registro de estabelecimento (Documento principal), incluir no processo 

apenas um ofício do estabelecimento informando que o processo só existe fisicamente, e então abrir 

processo intercorrente a este recentemente aberto. O serviço de inspeção então deverá relacionar 
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esses dois processos (De registro de estabelecimento e de alterações) ao da etiqueta aberto pelo 

setor de protocolo para tramitação do processo físico. No processo físico (impresso), além de 

colar a etiqueta criada na capa, deverá ser inserido “IMA/GIP - Parecer Técnico” (Modelo SEI 

– Anexo I), informando o número do SEI de TODOS os processos eletrônicos relacionados e 

intercorrentes ao processo do referido estabelecimento. 

Obs: Se o processo físico ainda não tiver etiqueta (protocolo) do SEI para tramitação, a mesma deverá 

ser criada, conforme procedimento específico. 

 

9. PROCESSOS DE ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO 

DE INSPEÇÃO DIRETAMENTE NO SEI 

Para que o serviço de inspeção da CR solicite as alterações de sua responsabilidade, que 

são renovação de registro de estabelecimento e cancelamento automático de registro de 

estabelecimento, através do SEI, é necessário que se abra processo novo no SEI, e o relacione 

ao processo de registro do estabelecimento. 

Na inexistência do processo de registro de estabelecimento no SEI, pela tramitação ter 

ocorrido apenas de forma física (impressa), o servidor do IMA responsável pela solicitação 

deverá relacionar o processo da solicitação ao da etiqueta aberto pelo setor de protocolo para 

tramitação do processo físico.  

No processo físico (impresso), além de colar a etiqueta criada na capa, deverá ser 

inserido “IMA/GIP - Parecer Técnico” (Modelo SEI – Anexo I), informando o número do SEI de 

TODOS os processos eletrônicos relacionados e intercorrentes ao processo do referido 

estabelecimento.  

Obs: Se o processo físico ainda não tiver etiqueta (protocolo) do SEI para tramitação, a 

mesma deverá ser criada.  
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Os processos de alterações enviados à GIP sem análise realizada pelo SI da CR, ou seja, 

sem os pareceres técnicos anexados, sem o parecer favorável à solicitação, ou quando 

sejam de responsabilidade de parecer final da CR, sem o Parecer Técnico com as 

informações adequadas e/ou o FIC, bem como os processos encaminhados para 

consulta sem detalhamento de dúvidas, serão retornados sem análise e resposta por 

parte da GIP. 

b) Ao desistir de alguma alteração solicitada anteriormente o usuário deve solicitar 

cancelamento formalmente, para que o IMA proceda o cancelamento dos DAEs 

referentes às taxas de vistoria e de registro de estabelecimento e/ou de rótulo, quando 

for o caso. 

c) O peticionamento intercorrente através do SEI, além de outras orientações referentes 

à utilização do SEI, por usuário externo ou servidor do IMA, estarão disponíveis no site 

do IMA (www.ima.mg.gov.br). 

d) A solicitação de inclusão de estabelecimentos no SISBI, incluindo as alterações de 

rótulo/produto devido à inclusão de estabelecimento no SISBI (inclusão da logomarca 

SISBI no rótulo), será definida em norma específica. 

e) O modelo do FIC será definido em norma específica. 

  

http://www.ima.mg.gov.br/
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11. ANEXOS  

Anexo I – Parecer Técnico 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo II – Consulta Técnica 
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Anexo III – Parecer Técnico – Resposta a consulta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo IV – Requerimento de Alterações e Cancelamentos 
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Anexo V -  Laudo de Vistoria para Encerramento das Atividades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Formulário para cancelamento automático de registro de estabelecimento 

 

 


