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PORTARIA IMA Nº 1602, de 15 de abril de 2016. 
 

REGULAMENTA AS NORMAS GERAIS PARA O 

CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE 

CONTROLE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

PARA CONSUMO HUMANO JUNTO AO IMA. 

 

 

O Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, no uso da atribuição que lhe 

confere o artigo 12, incisos I e IX do Regulamento a que se refere o Decreto nº 45.800, de 06 de 

dezembro de 2011,  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Fica baixado o Regulamento Interno, nos termos do anexo a esta Portaria, para 

Credenciamento de Laboratório junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, para realizar 

análise físico-química, análise microbiológica ou ambas, para o Controle de Produtos de Origem 

Animal destinados ao consumo humano. 

Art. 2º - O Regulamento a que se refere o artigo 1º desta Portaria encontra-se à disposição 

dos interessados no sítio eletrônico do IMA: www.ima.mg.gov.br.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria nº 

1129 de 22 de março de 2011. 

 

 

Belo Horizonte, 15 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

Márcio da Silva Botelho 
Diretor-Geral 

 

 

 

 

Data Publicação:              /          /          . 

  

http://www.ima.mg.gov.br/
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REGULAMENTO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA PORTARIA IMA Nº 1602, de 14 de abril de 
2016 

 
NORMAS GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE PRODUTOS 

DE ORIGEM ANIMAL PARA CONSUMO HUMANO  
 

1 – DAS NORMAS GERAIS PARA O CREDENCIAMENTO. 

 

1.1 O credenciamento de laboratórios de controle de produtos de origem animal para 

consumo humano obedecerá aos critérios de prioridade do Instituto Mineiro de Agropecuária-

IMA.  

1.2 O IMA receberá solicitação para cadastramento, em formulários próprios, 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 certificado de credenciamento terá prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da 

data de sua emissão, podendo ser cassado quando ocorrerem infrações ao disposto neste 

Regulamento. Após este prazo, será novamente vistoriado e verificada as suas condições de 

trabalho a fim de permanecer credenciado. Estas reavaliações poderão ser feitas a cada dois anos, 

ou sempre que o IMA julgar necessário.  

1.4 Os laboratórios credenciados realizarão análises e os seus resultados terão validade 

oficial não fiscal quando as amostras forem coletadas por fiscais do IMA. As atividades dos 

laboratórios credenciados serão regidas pela legislação em vigor, bem como pelas normas e 

instruções complementares que vierem a ser baixadas pelo IMA.  

1.5 Todos os laboratórios credenciados ficarão subordinados à fiscalização, supervisão e 

monitoramento periódico do IMA, através dos Laboratórios de Segurança Microbiológica em 

Alimentos (LSMA) e/ou Laboratório de Análise Físico-Química em Alimentos (LAFQ) segundo os 

tipos de análises que realizem, quando será verificado o cumprimento das normas técnicas e 

administrativas estabelecidas por esta Autarquia.  

1.6 Somente será credenciado o laboratório que atender as exigências determinadas pelos 

laboratórios LSMA e LAFQ para análises microbiológicas e físico-químicas, respectivamente.  

1.7 Para solicitar o credenciamento do laboratório, o interessado deverá protocolizar no 

IMA, com vistas à Gerência da Rede Laboratorial (GRL), os seguintes documentos, por área de 

atuação: 

1.7.1 Formulário de solicitação de credenciamento, preenchido e assinado pelo 

representante legal do laboratório, conforme Anexo I; 

1.7.2 Cópia do contrato social do laboratório ou documento equivalente, válido e 

atualizado; 
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1.7.3 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do laboratório, válido e 

atualizado; 

1.7.4 Cópia do alvará de funcionamento do laboratório ou documento equivalente, 

expedido pelo órgão competente, válido e atualizado; 

1.7.5 Croqui das instalações do laboratório, assinado por profissional com registro 

válido junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, 

indicando a finalidade de cada ambiente; 

1.7.6 Memorial descritivo das instalações do laboratório, assinado por profissional 

com registro válido junto ao CREA; 

1.7.7 Descrição do fluxo das amostras no laboratório, indicando as áreas percorridas 

desde a sua recepção até a finalização dos ensaios, seu armazenamento e 

descarte; 

1.7.8 Termo de compromisso com o credenciamento, assinado pelo representante 

legal do laboratório, com firma reconhecida em cartório, conforme formulário 

constante do Anexo II; 

1.7.9 Termo de compromisso de responsabilidade técnica, de cada um dos 

responsáveis técnicos e dos responsáveis técnicos substitutos, com firma 

reconhecida em cartório, conforme formulário constante do Anexo III; 

1.7.10 Cópia da carteira de habilitação profissional, válida e atualizada, emitida pelo 

respectivo conselho de classe, de cada um dos Responsáveis Técnicos e dos 

Responsáveis Técnicos Substitutos; 

1.7.11 Cópia da lista mestra de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do 

laboratório; e 

1.7.12 Cópias do certificado e do escopo de acreditação na ABNT NBR ISO/IEC 17025 – 

Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração, 

emitidos pela Coordenação-Geral de Acreditação do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CGCRE/INMETRO, válidos e 

atualizados, contemplando os ensaios constantes na solicitação de 

credenciamento ou cópia do Certificado e do escopo de homologação na Rede 

Metrológica de Minas Gerais - RMMG. 

Na ausência do certificado de acreditação, o laboratório deverá comprovar que 

foi cadastrado no ORQUESTRA – INMETRO no momento da solicitação de 

credenciamento. Deverá apresentar o “FOR – CGCRE – 006 – Aceitação da 

Solicitação de Acreditação” emitido pela CGCRE/INMETRO que deverá abranger 

todos os escopos credenciados pelo IMA e, após a emissão deste documento, o 

laboratório credenciado terá até dois anos para formalizar a sua acreditação 

junto ao INMETRO, ou apresentar comprovante de envio dos documentos para 

a RMMG solicitando a homologação. 
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1.7.13 Cópia de procedimentos, instruções de serviços e formulários empregados nos 

ensaios das amostras; 

1.7.14 Cópia do procedimento para armazenamento e descarte de amostras; 

1.7.15 Cópia do manual da qualidade. 

 

1.8 Cada credenciamento será vinculado a um único endereço e a um Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

1.9 O laboratório deverá indicar um de seus representantes legais, denominado 

Responsável pela Direção do Laboratório no âmbito do credenciamento junto a GRL, que será 

responsável pela interlocução entre os laboratórios. 

1.10 O laboratório deverá nomear um profissional de nível superior, do seu quadro efetivo 

de funcionários, denominado Responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade no âmbito do 

credenciamento junto ao IMA, que será responsável pela gerência e manutenção do Sistema de 

Gestão da Qualidade do laboratório.  

1.11 Os documentos de nomeação do responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade 

devem estar disponíveis no laboratório. 

1.12 O credenciamento deixará de ser válido quando ocorrerem alterações no número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou no endereço, com os quais o laboratório foi 

credenciado. 

2 – DAS DEFINIÇÕES.  

 

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

 

2.1 Amostra: matriz do produto de origem animal ou água empregada na produção a ser 

analisada pelo laboratório credenciado. Será sempre composta por uma unidade, de peso variável 

(mínimo de 500 g), encaminhada para análises microbiológicas e outra unidade encaminhada para 

análises físico-químicas; 

 

2.2 Análise (exame ou ensaio): operação técnica que consta na determinação analítica de 

uma ou várias características de produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento 

especificado e aplicado a uma matriz;  

 

2.3 Análises Inter laboratoriais: organização, realização e avaliação de ensaios sobre os 

mesmos produtos, materiais ou similares, por dois ou mais laboratórios, de acordo com as 

condições pré-determinadas; 
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2.4 Avaliação de laboratório para credenciamento: exame preliminar de laboratório de 

análise para avaliar sua conformidade com os critérios pré-determinados para credenciamento;  

 

2.5 Credenciamento (de laboratório): reconhecimento formal da aptidão de laboratório de 

análise para realizar análise ou conjunto de determinadas análises;  

2.6 Escopo de credenciamento: conjunto de um ou mais ensaios realizados por laboratório 

credenciado e publicados no sítio eletrônico do IMA; 

2.7 Extensão de escopo: inclusão de novo ensaio no escopo do credenciamento, mediante 

solicitação do laboratório credenciado; 

 

2.8 Laboratório credenciado: laboratório de análise ao qual se outorga credenciamento;  

 

2.9 Laboratório de análise: laboratório que realiza análises, exames ou ensaios;  

 

2.10 Método de ensaio: sequência lógica de operações, ordenadamente dispostas, 

executadas para determinação de características e propriedades físicas, químicas ou biológicas de 

uma amostra; 

 

2.11 Método normalizado: método de ensaio que consta em norma ou documento 

normativo equivalente, publicado por um organismo de normalização; 

 

2.12  Método oficial: método de ensaio publicado pelo MAPA/IMA; 

 

2.13 Método validado: método de ensaio submetido à confirmação por exame e 

fornecimento de evidência objetiva de que os requisitos específicos para um determinado uso 

pretendido são atendidos, de acordo com protocolo nacional ou internacionalmente 

reconhecidos; 

 

2.15 Não conformidade: não atendimento, por parte do laboratório, de um critério ou 

requisito estabelecido em regulamento aplicado ao credenciamento; 

 

2.16 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;  

 

2.17 Organismo de normalização: organismo com atividades normativas, reconhecido em 

nível nacional, regional ou internacional, que, por força de seus estatutos, tem como principal 

função a preparação, a aprovação ou a adoção de normas que são postas à disposição do público; 
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2.18 Redução de escopo: cancelamento de um ou mais ensaios do escopo de 

credenciamento de um laboratório credenciado; 

 

2.19 Relatório de ensaio: documento de que constam os resultados de cada ensaio ou série 

de ensaios realizados pelo laboratório, relatados de forma exata, clara, objetiva, sem 

ambiguidades e outras informações referentes à mesma; 

 

2.20 Responsável pela direção do laboratório: representante legal do laboratório 

credenciado, responsável pela interlocução entre o laboratório e a GRL, no âmbito do 

credenciamento junto ao IMA; 

 

2.21 Responsável pela gestão da qualidade: profissional de nível superior, do quadro 

efetivo de funcionários do laboratório credenciado, responsável pela gerência e manutenção do 

Sistema de Gestão da Qualidade do laboratório, no âmbito do credenciamento junto ao IMA; 

 

2.22 Responsável técnico: profissional de nível superior, do quadro efetivo de funcionários 

do laboratório, legalmente habilitado, inscrito no conselho de classe pertinente, responsável pelos 

resultados emitidos e pela assinatura dos relatórios de ensaio, referentes ao escopo de 

credenciamento sob sua responsabilidade; 

 

2.23 Responsável técnico substituto: profissional de nível superior, do quadro efetivo de 

funcionários do laboratório, legalmente habilitado, inscrito no conselho de classe pertinente, 

responsável pelos resultados emitidos e pela assinatura dos relatórios de ensaios, referentes ao 

escopo de credenciamento sob sua responsabilidade, quando o responsável técnico estiver 

impossibilitado de fazê-lo; 

 

2.24 Suspensão de ensaio: suspensão temporária de um ou mais ensaios do escopo de 

credenciamento do laboratório; 

 

2.25 Técnica: princípio físico, químico ou biológico usado como base para analisar uma 

amostra; 

 

2.26 Vistoria de credenciamento: processo sistemático e documentado de avaliação que 

visa à obtenção de registros, comprovação de fatos ou outras informações pertinentes, de forma a 

verificar, por meio de evidência objetiva, o cumprimento das normas e regulamentos, para fins de 

credenciamento de laboratório junto ao IMA; 

 

2.27 Vistoria de monitoramento: processo sistemático e documentado de avaliação que 

visa à obtenção de registros, comprovação de fatos ou outras informações pertinentes, de forma a 

verificar, por meio de evidência objetiva, a manutenção do cumprimento das normas e 

regulamentos pelo laboratório credenciado junto ao IMA. 
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2.28 Vistoriador: profissional capacitado em procedimentos de auditoria/vistoria de 

laboratório, designado para integrar uma equipe de vistoria de laboratório e que realiza total ou 

parcialmente as operações necessárias para avaliação do laboratório a ser credenciado. 

 

4.2 – DA IDENTIDADE LEGAL.  

 

3.1 O laboratório terá personalidade jurídica identificável.  

4 – DA ALTERAÇÃO DO CNPJ E NOME EMPRESARIAL 

4.1 O laboratório que alterar o número de CNPJ com os quais foi credenciado deverá 

solicitar imediatamente à GRL a suspensão de seu credenciamento e interromper a realização de 

ensaios e a emissão de resultados, até a devida regularização de seu credenciamento. 

4.2 Para solicitar a alteração de nome empresarial, o interessado deverá protocolizar no 

IMA, com vistas à GRL, os seguintes documentos: 

4.2.1 Formulário de solicitação de alteração de nome empresarial, preenchido e 

assinado pelo representante legal do laboratório, conforme Anexo VII; 

4.2.2 Cópia do contrato social do laboratório ou documento equivalente, válido e 

atualizado; 

4.2.3 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do laboratório, válido e 

atualizado; 

4.2.4 Cópia do alvará de funcionamento do laboratório ou documento equivalente, 

expedido pelo órgão competente, válido e atualizado; 

4.2.5 Termo de compromisso com o credenciamento, assinado pelo representante 

legal do laboratório, com firma reconhecida em cartório, conforme formulário 

constante do Anexo II; 

4.2.6 Termo de compromisso de responsabilidade técnica de cada um dos 

responsáveis técnicos e dos responsáveis técnicos substitutos, com firma 

reconhecida em cartório, conforme formulário constante do Anexo III; 

4.2.7 Cópias do Certificado de acreditação e do escopo de acreditação na ABNT NBR 

ISO/IEC 17025, emitidos pela Coordenação-Geral de Acreditação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

CGCRE/INMETRO ou cópia do certificado e do escopo de homologação na Rede 

Metrológica de Minas Gerais emitidos pela RMMG válidos e atualizados, 

contemplando os ensaios credenciados. 

4.3 O laboratório que alterar o número do seu CNPJ deverá protocolizar nova solicitação de 

credenciamento. 
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4.4 O laboratório deverá informar à GRL quando ocorrerem alterações: 

4.4.1 Nas atividades primárias ou secundárias do seu CNPJ; 

4.4.2 Nos dados de sociedade do seu contrato social ou documento equivalente;  

4.4.3 No objeto do seu contrato social ou documento equivalente. 

4.5 Para estas informações deverá ser realizada por meio de protocolização no IMA, com 

vistas à avaliação da GRL, de documento do laboratório informando a alteração ocorrida e cópia 

dos documentos alterados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a alteração. 

5 – DA IMPARCIALIDADE, DA INDEPENDÊNCIA E DA INTEGRIDADE. 

 

5.1 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.  

 

5.2 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.  

 

5.3 A escolha pelo laboratório credenciado seguirá os critérios da livre concorrência, 

observando-se, em primeira instancia, a qualidade técnica das atividades e, em seguida, os custos 

pelos serviços executados.  

 

6 – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 

6.1 – Da Gestão e da Organização:  

 

6.1.1 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.  

6.1.2 Tanto o organograma quanto a distribuição das responsabilidades do laboratório de 

análises devem estar descritos em manuais atualizados.  

6.1.3 Sua organização deve contar com a 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.  

6.1.4 O Responsável Técnico nomeado pelo laboratório, deverá ter formação de nível 

superior e qualificação compatíveis com o escopo de credenciamento, registrado no respectivo 
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conselho de classe da unidade federativa de localização do laboratório, e o mesmo será 

responsável por todas as etapas do ensaio, pelos resultados emitidos e pela assinatura dos 

relatórios de ensaio referentes às amostras oriundas do serviço de fiscalização do IMA. Os 

documentos de nomeação do Responsável Técnico devem estar disponíveis no laboratório. 

6.1.5 O responsável técnico só poderá responder por um único laboratório.  

6.1.6 A organização e a distribuição das responsabilidades do laboratório de análises 

constarão de documento disponível e atualizado. 

6.1.7 O responsável técnico somente poderá emitir relatórios de ensaio referentes às 

amostras oriundas do serviço de fiscalização do IMA após ter seu nome publicado no sítio 

eletrônico do IMA. 

6.1.8 O responsável técnico responderá, legal e administrativamente, pela emissão de 

relatórios de ensaio referentes às amostras oriundas dos serviços de fiscalização do IMA, 

conforme escopo de credenciamento sob sua responsabilidade técnica, publicado no sítio 

eletrônico do IMA. 

6.1.9 O responsável técnico responderá pelos relatórios de ensaio referentes às amostras 

oriundas dos serviços de fiscalização do IMA e pelos respectivos registros realizados no exercício 

de suas funções, mesmo depois de destituído da função. 

6.1.10 O responsável técnico deverá fornecer qualquer informação relacionada ao escopo 

pelo qual é responsável, sempre que solicitado pela GRL. 

6.1.11 O nome do responsável técnico e seus respectivos períodos de atuação no 

laboratório credenciado ficarão disponíveis no sítio eletrônico do IMA, mesmo depois de 

destituído do cargo. 

6.1.12 O laboratório poderá indicar também um responsável técnico substituto que 

exercerá as mesmas atribuições do responsável técnico, quando este estiver impossibilitado de 

fazê-lo. 

6.1.13 Caso opte por não nomear responsável técnico substituto, o laboratório deverá 

documentar políticas e procedimentos a serem adotados quando da indisponibilidade do 

responsável técnico, prevendo: 

a) a suspensão da recepção de amostras oriundas do serviço de fiscalização do IMA; 

b) a suspensão da realização de ensaios referentes ao serviço de fiscalização do IMA; e 

c) a comunicação imediata à GRL. 

6.1.14 O laboratório credenciado poderá solicitar alteração de responsável técnico ou de 

responsável técnico substituto, protocolizando no IMA, com vistas à GRL, os seguintes 

documentos: 
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a) formulário de solicitação de alteração de responsabilidade técnica, preenchido e 

assinado pelo representante legal do laboratório, conforme Anexo VIII; 

b) termo de compromisso de responsabilidade técnica do responsável técnico ou do 

responsável técnico substituto, com firma reconhecida em cartório, conforme 

formulário constante do Anexo III; e 

c) cópia da carteira de habilitação profissional, válida e atualizada, emitida pelo 

respectivo conselho de classe, do responsável técnico ou do responsável técnico 

substituto. 

6.2 – Do Pessoal:  

 

6.2.1 O laboratório de análise disporá de funcionários efetivos 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.  

6.2.2 O laboratório de análises assegurará a atualização permanente de seu pessoal, 

através de programas contínuos de capacitação e treinamento, com avaliações periódicas.  

6.2.3 O laboratório deverá manter atualizadas as informações relativas à qualificação, 

formação e experiência de seus servidores.  

6.3 – Das Instalações e dos Equipamentos e Insumos:  

 

6.3.1 – Da Disponibilidade:  

 

O laboratório de análises deverá estar provido de reagentes, meios de cultura e 

equipamentos de qualidade comprovada, necessários para a execução das análises e medições 

para as quais se declarou competente.  

 

6.3.2 – Do Local e das Condições Ambientais:  

 

6.3.2.1 O laboratório somente poderá realizar qualquer etapa do processamento de 

amostras oriundas do serviço de fiscalização do IMA e emitir os respectivos Relatórios de ensaio 

no espaço físico informado na ocasião do credenciamento. 

6.3.2.2 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 periódica apropriada.  

6.3.2.3 Estes locais deverão ter espaço suficiente para evitar riscos, danos ou perigo aos 

analistas e auxiliares, oferecendo facilidade e precisão em seus movimentos.  
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6.3.2.4 Quando a execução de análises exigirem condições ambientais especiais, os locais 

deverão estar equipados com dispositivos de controle adequados e permanentes. 

6.3.2.5 As condições ambientais em que se realizam as análises não podem comprometer a 

exatidão dos resultados e, de forma alguma, invalidá-los.  

6.3.2.6 O acesso às áreas de análises deverá ser restrito aos que ali trabalham e 

rigorosamente controlado.  

6.3.2.7 Serão tomadas medidas adequadas para assegurar a boa manutenção e 

conservação do laboratório de análises.  

6.3.2.8 O laboratório que pretender alterar sua área física deverá protocolizar no IMA, com 

vistas à GRL, os seguintes documentos: 

a) formulário de solicitação de alteração de área física de laboratório, preenchido e 

assinado pelo representante legal do laboratório, conforme Anexo XI; 

b) croqui das instalações do laboratório, assinado por profissional com registro válido 

junto ao CREA, indicando a finalidade de cada ambiente; 

c) memorial descritivo das instalações do laboratório, assinado por profissional com 

registro válido junto ao CREA; e 

d) descrição do fluxo das amostras no laboratório, indicando as áreas percorridas desde 

a sua recepção até a finalização dos ensaios, seu armazenamento e descarte. 

6.3.2.9 É facultada à GRL a decisão sobre a necessidade de solicitação de outros 

documentos constante no presente regulamento, assim como a realização de vistorias no 

laboratório. O laboratório somente poderá utilizar a nova área física para realizar suas atividades 

após autorização formal da GRL. 

6.3.2.10 O laboratório que pretender alterar o endereço de seu credenciamento deverá 

protocolizar nova solicitação de credenciamento. Esta solicitação deverá ser acompanhada de 

documento assinado pelo representante legal do laboratório informando a pretensão de alteração 

de endereço. 

6.3.3 – Dos Equipamentos:  

6.3.3.1 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 consequências 

sobre os resultados precedentes.  
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6.3.3.2 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.  

6.3.3.3 O laboratório deverá manter sempre atualizado o 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;  

e) histórico sobre as manutenções corretivas e preventivas realizadas;  

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 ou 

qualificações periódicas.  

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

6.4  – Dos Procedimentos de Trabalho:  

6.4.1 –  Dos Métodos de Análises e Procedimentos: 

6.4.1.1 O laboratório candidato ao credenciamento deverá ter implantado a norma de 

qualificação ABNT NBR ISO/IEC 17025, comprovado através de documentação específica. 

6.4.1.2 O laboratório deverá dispor de procedimentos e 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 vistoria. A cada revisão 

dos procedimentos, o laboratório credenciado deverá enviar cópia eletrônica ao IMA para o 

controle dos dados do mesmo. 
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6.4.1.3 O laboratório deverá apresentar ao IMA uma lista de matrizes que estará habilitado 

a analisar e a se credenciar, considerando que, para esta matriz, deverão ser executadas todas as 

análises microbiológicas e/ou físico-químicas que o IMA assim determinar, divulgadas em 

portarias específicas.  

6.4.1.4 O laboratório utilizará procedimentos que deverão estar à disposição daqueles que 

executam análises e conterão, quando 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, quando aplicável;  

m) referência bibliográfica.  

 

6.1.2.5 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.  

6.4.2 – Do Método de ensaio 

Para a realização dos ensaios em amostras oriundas do serviço de fiscalização do IMA, o 

laboratório deverá adotar métodos oficiais emitidos ou publicados pelo IMA ou MAPA. 

Na ausência destes, utilizar aqueles internacionalmente reconhecidos. Neste caso, a 

metodologia analítica deve ser submetida à aprovação desta Autarquia.  

Enquanto os métodos oficiais não forem estabelecidos, o laboratório deverá adotar 

métodos normalizados. 

Na inexistência de métodos oficiais e de métodos normalizados, o laboratório deverá 

adotar métodos validados segundo protocolos de validação, nacional ou internacionalmente 

aceitos, desde que avaliados e aprovados pela GRL. 
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O laboratório credenciado deverá estar apto a realizar todos os escopos exigidos pela 

legislação para a matriz a qual está credenciado, seja para as análises microbiológicas e/ou físico-

químicas.  

Para cada ensaio a ser credenciado, deverão ser informados: 

a) a determinação analítica a ser obtida; 

b) a técnica aplicada na realização do ensaio; 

c) o código do procedimento referente à execução do método no laboratório, com o 

seu respectivo número de revisão; 

d) a matriz à qual o método será aplicado; 

e) a espécie, quando pertinente; 

f) a referência bibliográfica do método, quando pertinente. 

O laboratório credenciado somente poderá realizar ensaios para o IMA após ter seus 

dados e escopo publicados no sítio eletrônico do IMA. 

6.4.3 – Da Extensão de Escopo 

6.4.3.1 Para solicitar a extensão de escopo de credenciamento de um laboratório 

credenciado, o interessado deverá protocolizar no IMA, com vistas à GRL, os seguintes 

documentos, por área de atuação: 

a) formulário de solicitação de extensão de escopo de credenciamento, preenchido e 

assinado pelo representante legal do laboratório, conforme Anexo IV; 

b) descrição do fluxo das amostras no laboratório, indicando as áreas percorridas desde 

a sua recepção até a finalização dos ensaios, seu armazenamento e descarte; 

c) termo de compromisso de responsabilidade técnica de cada um dos responsáveis 

técnicos e dos responsáveis técnicos substitutos, com firma reconhecida em cartório, 

conforme formulário constante do Anexo III; 

d) cópia da lista mestra de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do 

laboratório;  

e) cópia dos Procedimentos Técnicos. 

6.4.3.2 Fica dispensada a apresentação dos documentos mencionados na letras b nos 

casos em que a extensão de escopo envolver apenas a inclusão de novas matrizes ou espécies 

(quando pertinente) para uma mesma determinação e técnica anteriormente credenciadas pelo 

IMA. 

6.4.4 – Do Sistema de Garantia de Qualidade:  

6.4.4.1 O laboratório deverá contar com Programa de Controle de Qualidade adequado às 

suas atividades. Este programa deverá estar descrito no Manual da Qualidade e à disposição dos 
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vistoriadores. O Manual da Qualidade deverá ser mantido atualizado por funcionário designado 

para esta finalidade.  

6.4.4.2 O Manual da 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.  

6.4.4.3 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.  

6.4.5 – Do Relatório de Ensaio:  

6.4.5.1 Todas as análises realizadas pelo laboratório deverão ser objeto de um Relatório 

de Ensaio, que apresentará, de maneira exata, clara e sem ambiguidades, os resultados das provas 

ou qualquer outra informação útil além de informar o número da portaria de credenciamento do 

laboratório. 

6.4.5.2 Todos os Relatórios de Ensaio que apresentarem o número da portaria de 

credenciamento serão objeto das auditorias de monitoramento e deverão apresentar, única e 

exclusivamente, os ensaios contemplados no escopo de credenciamento do laboratório. 

6.4.5.3 O modelo do Relatório de Ensaio deverá ser submetido à aprovação do IMA e, no 

mínimo, conter as seguintes informações:  

a) nome e endereço do laboratório de análise;  

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

c) nome e endereço do cliente;  

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;  

g) indicação do desvio analítico das medidas, quando necessário;  
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h) assinatura e carimbo (quando aplicável) do responsável técnico pela análise e data de 

emissão;  

i) indicação de que o Relatório de Ensaio não poderá ser reproduzido, parcial ou 

totalmente, sem autorização, por escrito, pelo laboratório;  

j) informação de que o Relatório de Ensaio refere-se somente ao material submetido a 

exame;  

k) o Relatório de Ensaio 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;  

l) os resultados analíticos deverão ser apresentados integralmente, com precisão, 

clareza, e sem ambiguidades, de conformidade com as recomendações que possam 

fazer parte dos métodos de análises;  

m) os resultados analíticos não poderão consistir de medidas, conclusões obtidas, 

exames visuais ou utilização prática do material submetido, inerente à atividade 

analítica.  

6.4.5.4 Os Relatórios de Ensaio deverão estar disponibilizados eletronicamente 

imediatamente após o término das análises. 

6.4.5.5 Os Relatórios de Ensaio deverão ser enviados, em um prazo máximo de 15 dias 

corridos, contados a partir da data de recepção da amostra pelo laboratório credenciado, à 

Coordenadoria Regional do IMA, a Gerência da Rede Laboratorial para fins de arquivamento e 

monitoramento e para a indústria/produtor. Os resultados deverão ser encaminhados sempre 

agrupados (análises microbiológicas e físico-químicas, quando for o caso).  

6.4.5.6 Em caso de resultados condenatórios, os mesmos deverão ser repassados à 

Coordenadoria relacionada, aos Laboratórios de Segurança Microbiológica em Alimentos (LSMA) 

e/ou Laboratório de Análise Físico-Química em Alimentos (LAFQ) imediatamente, por fax ou e-

mail, para depois serem enviados aos interessados, pelo correio, para tomada de medidas 

pertinentes.  

6.4.5.7 O laboratório deverá interromper imediatamente suas atividades e reter os 

respectivos relatórios de ensaio, quando for identificado trabalho não conforme que interfira, 

direta ou indiretamente, na qualidade do resultado do ensaio. 

6.4.5.8 No caso de utilização de assinatura eletrônica para emissão de relatórios de ensaio, 

o laboratório deverá apresentar certificado, válido e atualizado, emitido por autoridades 

certificadoras credenciadas pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-BRASIL. 
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6.4.6 – Dos Registros:  

6.4.6.1 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 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 05 (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.  

6.4.7 – Da Manipulação das Amostras para Análises:  

6.4.7.1 Deverá ser utilizado um sistema para identificação das amostras de maneira a não 

deixar dúvida sobre a identidade da amostra e dos resultados das medições realizadas.  

6.4.7.2 O sistema compreenderá disposições que garantam, na presença de outros clientes, 

a manipulação de forma anônima das amostras. Deverá ser descrito o procedimento para 

armazenamento de amostras. 

6.4.7.3 Em todas as fases de armazenamento, manipulação e preparação para análises, 

deverão ser adotadas precauções para evitar qualquer tipo de alteração das amostras a serem 

analisadas, inclusive nível de contaminação, corrosão ou outro procedimento que possa invalidar 

os resultados. Deverão ser obedecidas as instruções fornecidas pelo IMA, relativas às amostras 

e/ou materiais a serem analisados.  

6.4.7.4 Deverão ser fixadas regras claras para a recepção, conservação e eliminação das 

amostras. A destruição das amostras submetidas a análises deverá ser efetuada observando-se, 

para cada tipo, as normas de segurança biológica, bem como os prazos de manutenção das 

amostras pelo laboratório credenciado, quando pertinente, previamente estabelecidos pelo IMA.  

6.4.8 – Do Sigilo e da Segurança:  

6.4.8.1 Os funcionários do laboratório deverão guardar sigilo profissional de todas as 

informações das análises.  

6.4.8.2 Exige-se do laboratório credenciado sigilo absoluto sobre os resultados referentes 

aos exames realizados, sendo a sua divulgação permitida sob exclusivo critério estabelecido pelo 

IMA, mediante autorização formal encaminhada pela GRL. O laboratório credenciado deverá 

assinar um termo de confidencialidade com a GRL em relação às amostras relativas ao 

credenciamento.  
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6.4.8.3 O laboratório de análises deverá acatar os termos e as condições exigidas pelo 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. 

6.4.8.4 O laboratório credenciado não poderá utilizar os resultados encontrados para fins 

de publicação em periódicos, jornais ou internet. Os dados encontrados serão exclusivamente de 

uso do IMA. 

 

7 – DAS OBRIGAÇÕES DO LABORATÓRIO CREDENCIADO  

 

7.1 O laboratório de análise credenciado deverá:  

a) cumprir as disposições deste Regulamento e outras normas determinadas pelo IMA;  

b) declarar formalmente para o IMA, que está habilitado para a realização das análises 

para as quais foi, oficialmente, credenciado pela Autarquia;  

c) não questionar os resultados oficiais emitidos pelo IMA;  

d) não utilizar o credenciamento para auto-promoção ou de maneira a prejudicar a 

reputação do IMA;  

e) não permitir que o Relatório de Ensaio ou parte da análise, seja utilizada pelo cliente 

ou por alguém por ele autorizado, com fins promocionais ou publicitários, quando o 

IMA considerá-la imprópria. Em qualquer caso, o Relatório de Ensaio não poderá ser 

reproduzido sem autorização, por escrito do IMA e do laboratório de análises;  

f) cessar, imediatamente, o uso do credenciamento a partir do seu vencimento, assim 

como toda publicidade que contenha alguma referência ao mesmo;  

g) indicar, claramente, em suas relações com os clientes, que o credenciamento do 

laboratório ou qualquer dos Relatórios de Ensaio que realizar, não constituem, nem 

implicam em aprovação do produto pela Autarquia;  

h) informar, imediatamente, ao IMA, qualquer alteração relativa ao cumprimento das 

determinações deste Regulamento, que possa afetar a capacidade ou o campo de 

atividade do laboratório;  

i) 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 credenciado pelo IMA, para as análises de 

......... (área para a qual foi outorgado o credenciamento), correspondente ao número 

......... (portaria que o credenciou);  

j) exigir que seus clientes, quando lhe façam alusão, utilizem na forma apropriada, a 

seguinte frase: “analisado por (nome do laboratório de análise), credenciado pelo 

IMA, para (área para a qual foi outorgado o credenciamento), correspondente ao 

número (ou aos números) de registro...”, ou outro texto equivalente, aprovado pelo 

IMA;  
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k) a partir do cancelamento do credenciamento, tomar as medidas necessárias para que 

seja interrompida a utilização destas referências, inclusive por parte de seus clientes;  

l) quando do seu interesse, requerer ao 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 IMA, devidamente identificado, 

às suas dependências para o exercício de suas funções de fiscalização;  

n) não efetuar cobranças abusivas ou que configurem privilégios sobre outros tipos de 

análises; 

o) enviar ao IMA anualmente os certificados de ensaios de proficiência; 

p) disponibilizar os relatórios de auditorias externas e as não conformidades 

identificadas durante o procedimento das auditorias; 

q) firmar junto ao IMA (seu cliente) um contrato de atividades especificando 

metodologias de análises, condições para a execução dos ensaios, prazos de entrega 

dos Relatórios de Ensaios, horário e dias de funcionamento do laboratório, conforme 

descrito no Anexo XII;  

r) arcar com as despesas de deslocamento dos vistoriadores, hospedagem, alimentação 

e outras, relativas às vistorias de credenciamento e monitorização. 

7.2 Por ocasião da realização das vistorias, o laboratório deverá: 

a) disponibilizar as informações e os documentos do seu Sistema de Gestão da 

Qualidade ou outros relacionados ao seu escopo de credenciamento; 

b) atender com presteza e colaborar para a plena execução das atividades de vistoria;  

c) tratar com respeito a equipe vistoriadora e manter conduta compatível com a 

moralidade. 

7.1 – Da Fiscalização pelo IMA:  

7.1.1 A fiscalização pelo IMA, compreenderá basicamente:  

a) vistoria periódica, sempre que julgar necessário para verificar o cumprimento dos 

requisitos e critérios estabelecidos neste regulamento, na ABNT NBR ISO/IEC 17025 e 

nas demais legislações e normas relacionadas ao credenciamento;  

b) verificação da capacitação do laboratório para realizar análises através do 

acompanhamento da realização dos ensaios pelo laboratório credenciado;  

c) acompanhamento do sigilo, preparo de amostras e/ou materiais para análises, 

visando a verificação de recontaminação e de outros procedimentos técnicos;  

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

e) 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.  
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f) por ocasião das vistorias de rotina ao laboratório credenciado, a comissão 

vistoriadora deverá propor o descredenciamento imediato do laboratório que não 

estiver cumprindo rigorosamente as exigências descritas nesta portaria.  

7.1.2 Ficam definidas as seguintes formas de vistoria: 

a) vistoria documental;  

b) vistoria no laboratório. 

7.1.3 A vistoria documental é composta de duas etapas: a primeira será a avaliação de 

todos os documentos enviados ao IMA por correio ou e-mail para o início do processo de 

credenciamento. Após esta avaliação, dar-se-á a segunda etapa que será a avaliação de outros 

documentos, no momento da vistoria no laboratório. 

7.1.4 A vistoria no laboratório será a constatação de que todos os pré-requisitos para a 

execução das análises oficiais não fiscais estão sendo rigorosamente cumpridos. Somente será 

realizada mediante a presença do responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade e de, pelo 

menos, um responsável técnico de cada área (microbiologia e físico-química). 

7.1.5 Nas vistorias no laboratório, para fins de credenciamento, o laboratório terá o prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias para comprovar a implementação de todas as ações corretivas 

necessárias à solução das não conformidades evidenciadas. 

7.1.6 O descumprimento do prazo estabelecido neste regulamento ocasionará o 

indeferimento do pleito. 

7.2 – Do Monitoramento 

7.2.1 Os laboratórios credenciados serão monitorados por meio de: 

a) vistorias promovidas pela GRL executadas por integrantes dos laboratórios 

(relacionados aos escopos credenciados). Observação: O laboratório credenciado 

arcará com as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos 

vistoriadores; 

b) avaliação dos relatórios de participação do laboratório em ensaios de proficiência 

que deverão ser enviados à GRL até o mês de dezembro do ano corrente; 

c) avaliação dos relatórios de ensaios realizados;  

d) coletas de amostras em duplicidade, efetuadas por fiscais do IMA, através de 

determinação desta autarquia, que serão encaminhadas tanto aos laboratórios 

credenciados, quanto aos laboratórios oficiais do IMA (LSMA e o LAFQ). Neste caso, 

as amostras encaminhadas aos laboratórios do IMA não gerarão custos ao produtor, 

apenas aquelas encaminhadas aos laboratórios credenciados; 
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e) outras ações definidas pela GRL em legislações específicas. 

7.2.2 O laboratório deverá manter sua acreditação na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025 

junto ao INMETRO e a RMMG, válida e ativa. 

7.2.3 Nas vistorias de monitoramento em que as não conformidades evidenciadas não 

ocasionarem suspensão imediata do ensaio, o laboratório terá o prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias para comprovar a implementação de todas as ações corretivas necessárias. Prazos inferiores, 

incluindo correção imediata, podem ser estabelecidos a critério da equipe de vistoriadores. 

7.2.4 O laboratório deverá encaminhar ao vistoriador documento comprobatório da 

implementação de todas as ações corretivas necessárias à solução das não conformidades 

evidenciadas durante a realização da vistoria no laboratório, dentro do prazo definido pela equipe 

de vistoriadores. 

7.2.5 O laboratório terá seus ensaios ou seu credenciamento suspenso quando não 

implementar ações corretivas consideradas satisfatórias pela equipe de vistoriadores no prazo 

estabelecido pela mesma. 

7.2.6 As despesas relativas à participação em ensaios de proficiência serão de 

responsabilidade do laboratório credenciado. 

7.2.7 O laboratório deve preservar, por um período mínimo de 05 (cinco) anos, todos os 

dados relativos a amostras oriundas do serviço de fiscalização do IMA, assim como os registros das 

observações originais, dados derivados e demais informações referentes aos ensaios nelas 

realizados. 

8 – Da Suspensão e do Cancelamento 

8.1 – Da Suspensão por Descumprimento dos Critérios e Requisitos  

8.1.1 A suspensão dar-se-á mediante o descumprimento de qualquer critério ou requisito 

estabelecido neste regulamento. 

a) A suspensão abrangerá os ensaios comprometidos pela não conformidade 

evidenciada; 

b) A suspensão do credenciamento será aplicada quando as não conformidades 

envolverem os ensaios dos escopos de credenciamento do laboratório; 

c) A suspensão será mantida até que as ações corretivas pertinentes sejam 

implementadas e consideradas satisfatórias pela GRL; 

d) O tempo máximo para a suspensão prevista na alínea c será de 12 (doze) meses. 
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8.1.2 Quando houver prejuízo à qualidade dos resultados dos ensaios, o IMA poderá 

adotar, sem a prévia manifestação do laboratório, a suspensão imediata dos ensaios como medida 

acauteladora, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

8.2 – Do Cancelamento por Descumprimento dos Critérios e Requisitos 

8.2.1 O cancelamento dar-se-á pelo descumprimento do prazo previsto na alínea d do item 

8.1.1. 

8.2.2 O ensaio que deixar de atender a quaisquer alterações do serviço de fiscalização do 

IMA será cancelado. Neste caso, o laboratório será comunicado com, no mínimo, 30 (trinta) dias 

de antecedência sobre o cancelamento do credenciamento. 

8.3 – A Pedido do Laboratório 

8.3.1 Para solicitar a suspensão ou o cancelamento do credenciamento, o laboratório 

interessado deverá protocolizar no IMA, com vistas à GRL, o formulário constante do Anexo V, 

preenchido e assinado pelo representante legal do laboratório. 

8.3.2 Para solicitar a suspensão ou cancelamento de um ou mais ensaios de seu escopo de 

credenciamento, o laboratório interessado deverá protocolizar no IMA, com vistas à GRL, o 

formulário constante do Anexo VI, preenchido e assinado pelo representante legal do laboratório. 

8.3.2 Ao identificar falhas que comprometam a qualidade dos resultados emitidos, para as 

quais não possam ser adotadas ações corretivas imediatas, o laboratório deverá solicitar 

prontamente à GRL a suspensão dos ensaios comprometidos. 

8.3.3 O tempo máximo de suspensão do credenciamento do laboratório ou de um ensaio, a 

pedido, será de 24 (vinte e quatro) meses, período após o qual o credenciamento do laboratório 

ou do ensaio será cancelado. 

8.4 – Das Regras Gerais 

8.4.1 O laboratório que tiver seu credenciamento suspenso ou cancelado deverá 

interromper imediatamente o ensaio e o recebimento de amostras oriundas do serviço de 

fiscalização do IMA, comunicar imediatamente aos fiscais do IMA sobre a 

suspensão/cancelamento e evitar o recebimento das amostras para esta finalidade. 

a) no caso de suspensão ou cancelamento do ensaio ou do credenciamento, o laboratório 

deverá cumprir as orientações da GRL quanto à destinação das amostras oficiais que 

ainda estiverem lacradas e sua respectiva documentação. Neste caso, a devolução dos 

valores pagos a ele para a execução dos ensaios ficará sob responsabilidade do 

laboratório credenciado. 
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b) o laboratório suspenso ou cancelado será responsável pelas despesas de envio das 

amostras para outro laboratório indicado pela GRL. As amostras deverão ser remetidas 

a outro laboratório credenciado devidamente acondicionadas, lacradas com o lacre 

original e em perfeitas condições de análises. 

8.4.2 Os períodos de suspensão e cancelamento serão divulgados e mantidos no sítio 

eletrônico do IMA. 

9 –  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 O laboratório poderá solicitar a substituição do seu responsável pelo Sistema de Gestão 

da Qualidade, protocolizando junto ao IMA, com vistas à GRL, o formulário de solicitação de 

alteração de responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade, preenchido e assinado pelo 

representante legal do laboratório, conforme Anexo IX. 

9.2 O laboratório poderá solicitar a substituição do seu responsável pela direção, 

protocolizando junto ao IMA, com vistas à GRL, o formulário de solicitação de alteração de 

responsável pela direção do laboratório, preenchido e assinado pelo representante legal do 

laboratório, conforme Anexo X. 

9.3 O laboratório deverá informar à GRL quaisquer alterações em seus dados cadastrais, de 

forma a manter as informações disponíveis no sítio eletrônico do IMA sempre atualizadas. 

9.4 O laboratório, às suas expensas, deverá atender às convocações do IMA para participar 

de reuniões e capacitações que se fizerem necessárias. 

9.5 O laboratório deverá informar imediatamente à GRL quando o resultado do ensaio ou 

qualquer outra informação de que disponha revelar a suspeita ou a existência de agente 

patogênico de notificação obrigatória para o IMA, perigo químico ou biológico que constitua risco 

para a saúde pública. 

9.6 O laboratório credenciado não poderá, sob hipótese alguma, subcontratar outro 

laboratório para realizar, ainda que parcialmente, os ensaios para as amostras oriundas do serviço 

de fiscalização do IMA. 

9.7 Em obediência ao relevante interesse público, o laboratório, seus proprietários e suas 

equipes técnica e administrativa deverão estar isentos de envolvimento direto com atividades 

ligadas à produção ou à comercialização de insumos, produtos, alvos do serviço de fiscalização do 

IMA. 

9.8 O laboratório não poderá ter sua idoneidade comprometida devido à falsificação, 

adulteração ou fraude de resultado de ensaio. 
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9.9 O comprometimento da idoneidade do laboratório não se restringe às atividades 

relacionadas a seu credenciamento junto ao IMA. 

9.10 O laboratório credenciado deverá atender às solicitações formais e cumprir os prazos 

estabelecidos pela GRL. 

9.11 O IMA não irá determinar qual laboratório credenciado a amostra deverá ser 

encaminhada. O fiscal do IMA poderá coletar amostras e o produtor/indústria encaminhá-las, a 

seu critério, ao laboratório mais próximo ou àquele que oferecer condições de análises mais 

eficientes para o serviço de fiscalização desta Autarquia. 

9.12 Para efeito deste regulamento, ficam aprovados os formulários constantes dos 

seguintes anexos:  

Anexo I - Solicitação de credenciamento de laboratório;  

Anexo II - Termo de compromisso com o credenciamento;  

Anexo III - Termo de compromisso de responsabilidade técnica; 

Anexo IV - Solicitação de extensão de escopo de credenciamento;  

Anexo V - Solicitação de suspensão ou cancelamento de credenciamento;  

Anexo VI - Solicitação de suspensão ou cancelamento de ensaio do escopo do credenciamento;  

Anexo VII - Solicitação de alteração de nome empresarial;  

Anexo VIII - Solicitação de alteração de responsabilidade técnica;  

Anexo IX - Solicitação de alteração de responsável pelo sistema de gestão da qualidade; 

 Anexo X - Solicitação de alteração de responsável pela direção do laboratório;  

Anexo XI - Solicitação de alteração de área física de laboratório; 

Anexo XII - Contrato entre o IMA e o laboratório credenciado. 

9.13 O laboratório já credenciado ou com solicitação de credenciamento protocolizada 

junto ao IMA deverá atualizar sua documentação e encaminhá-la a GRL até 60 dias a partir da data 

da publicação desta Portaria. 


