CERTIFICA

MINAS

OVO CAIPIRA

Certificação
A Certificação de produtos agropecuários e agroindustriais assegura a qualidade e a sustentabilidade dos sistemas de produção, proporciona maior
competitividade dos produtos e favorece a inserção nos mercados nacional e internacional.

Programa
Certifica Minas
A Lei nº 22.926/2018 instituiu o Programa Certifica Minas com a finalidade de fomentar a certificação dos
produtos agropecuários e agroindustriais. Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento tem as suas atividades executadas pelo IMA, EMATER-MG e EPAMIG.
O IMA é o Organismo de Certificação
Oficial do Programa, responsável por
realizar as auditorias nas propriedades
e agroindústrias, validar e publicar as
normas de certificação por produtos,
conceder a certificação e emitir os
certificados e autorizações para o uso
do Selo de Conformidade do Certifica
Minas.
O Programa Certifica Minas abrange
os produtos: algodão, azeite,café,mel,
cachaça, frutas, hortaliças, produtos
sem agrotóxicos (SAT), produtos orgânicos, queijo minas artesanal (QMA),
ovo caipira, frango caipira, leite e carne bovina.

Certificação
do ovo caipira
O programa Certifica Minas Ovo Caipira foi instituído com o objetivo de
atender a um mercado consumidor
cada vez mais exigente seguindo normas fundamentais à segurança dos
alimentos e a saúde pública.
A criação de galinhas de postura para
obtenção de ovos caipira, colonial ou
capoeiro é uma opção alternativa de
produção, onde se tem um produto
diferenciado em um mercado que
preza por um alimento com sabor distinto e tradicional. Tem como características a valorização do bem-estar
animal, onde as aves são criadas soltas
em piquetes, linhagens rústicas com
uma maior resistência a doenças e
são alimentadas com produtos de origem vegetal.
Além disso, é uma opção mais acessível para o produtor em relação ao
sistema de criação de granjas de postura comerciais, já que estas últimas
necessitam de grandes investimentos
em infraestrutura, biosseguridade e
estratégias de mercado.

Normas de
certificação
Dentre as normas ficam estabelecidas que as aves devem ser criadas
soltas com fornecimento de uma alimentação de origem vegetal, sem
uso preventivo de quimioterápicos ou
antibióticos, também visa agregar valor frente a questões socioambientais,
gestão da granja, sanidade das aves,
sustentabilidade e rastreabilidade da
produção. Tendo como destaque a valorização do bem-estar animal.

Por que certificar meu produto?
Porque a certificação proporciona a melhoria na gestão das
propriedades, já que os produtores passam a ter um melhor
controle dos gastos e investimentos e das técnicas de produção, com foco nos aspectos socioambientais, de segurança do alimento e da qualidade do produto.
O produto certificado comprova a conformidade com as
normas e requisitos exigidos no Programa Certifica Minas.
O selo de Certificação agrega valor ao ovo caipira, impulsiona o acesso a novos mercados e amplia os critérios na decisão de compra do consumidor.

O produto com selo de
certificação ganha
• Aprovação - As marcas do IMA e os selos de identificação podem ser usados
enquanto os requisitos exigidos permanecerem cumpridos.

• Valor – O selo de Certificação agrega valor ao produto e desperta o interesse do
consumidor em função da segurança alimentar e da qualidade que o ovo caipira
certificado proporciona.

• Confiança – O objetivo da Certificação
é dar confiança, a todas as partes interessadas, que o produto cumpre todos os requisitos socioambientais, de sanidade e
de bem estar animal.

Documentos necessários para
solicitação de certificação do
ovo caipira
• Cópia do Registro de Estabelecimento em Órgão Regulamentador;
• Croqui da Propriedade;
• Croqui dos associados (exigido somente se o solicitante for
uma associação). O croqui deve identificar a área construída
para a produção e as instalações;
• Escritura / Registro da Propriedade ou Contrato de Arrendamento;
• Lista de endereços dos associado-cooperativados (exigido
caso o solicitante seja uma associação/cooperativa).

Como obter a certificação
do ovo caipira?
A adesão é voluntária e o interessado em obter a certificação de
seu produto precisa seguir as etapas:

Etapa 1 - Solicitar a certificação
Para solicitar a certificação, o produtor deve conhecer as normas
que regem o processo de certificação do Programa Certifica Minas.
Depois disso, o produtor deve apresentar, via correios ou e-mail, a
documentação.

Etapa 2 – Assinar contrato
No prazo máximo de 30 dias a Gerência de Certificação, do IMA,
fará a análise e a avaliação dos documentos enviados. Caso haja
viabilidade, o interessado receberá o contrato de certificação e estando de acordo deve assiná-lo e devolvê-lo à Gerência de Certificação.

Etapa 3 - Assinar proposta de serviço
O produtor interessado receberá a proposta de serviço com as informações sobre a auditoria a ser realizada (data, duração e componentes da equipe auditora). Deve assinar, datar e devolver a proposta por correios ou e-mail.

Etapa 4 - Pagar a taxa
O interessado receberá, juntamente com a proposta de serviço, o
Documento de Arrecadação Estadual - DAE para pagamento da
taxa. Ficam isentos do pagamento da taxa de auditoria produtores
e agricultores familiares que apresentarem DAP ativa (Declaração
de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar/PRONAF).

Etapa 5 - Receber auditoria
O auditor do IMA irá avaliar o cumprimento das normas de certificação pelo produtor. Na propriedade, o auditor, realizará constatações visuais, entrevista e a checagem de registros.

Etapa 6 - Receber Certificado de Conformidade e
autorização para o uso do selo de certificação
Depois de cumpridos os critérios para a certificação, o produtor
receberá, via correios ou e-mail, o Certificado de Conformidade e a
autorização para o uso do selo de certificação.

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
ima.mg.gov.br
Gerência de Certificação
fone: (31) 3915-8773
gec@ima.mg.gov.br
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
agricultura.mg.gov.br/certificaminas
fone: (31) 3915-8592
certificaminas@agricultura.mg.gov.br
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