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1. INTRODUÇÃO  

O registro e a rotulagem de alimentos, dentre eles os produtos de origem animal, são 

procedimentos legais e obrigatórios, estando regulamentados no Decreto – Lei nº 986 de 

21/10/1969, no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078 de 11/09/1990), no 

Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA, 

baixado pelo Decreto Federal nº 9.013 de 29/03/2017, no Regulamento da Inspeção e 

Fiscalização Sanitária dos Produtos de Origem Animal, baixado pelo Decreto Estadual nº 

38.691 de 10/03/1997, e na Portaria do IMA nº 1.261 de 09/11/2012. 

A presente instrução refere-se às atividades desenvolvidas para o registro de rótulo/produto 

de origem animal 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 registro 

propriamente dito do estabelecimento ou dos rótulos/produtos de origem animal. 

Os documentos solicitados para a concessão de registro de rótulo/produto, organizados em 

pasta, no SEI, e devidamente identificados, recebem o nome de Processo de Registro de 

Rótulo/Produto de Origem Animal.  

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 que foi requerido 

pelo interessado, conforme complexidade do processo do rótulo/produto definida a seguir, 

emitindo parecer final sobre a concessão de registro.  

O usuário externo (representante legal do estabelecimento a ser registrado ou procurador por 

este estabelecido) terá a opção de solicitar o registro de seu rótulo/produto pelo SEI, 

totalmente de forma digital, sem a necessidade de comparecer a uma unidade do IMA, ou 
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poderá, ainda, solicitar o registro de seu rótulo/produto de forma física. Trataremos adiante 

as instruções e diferenças para os dois tipos de solicitação. 

Para se iniciar um Processo de Registro de Rótulo/Produto é necessário que a documentação 

esteja completa, conforme item 3 – Documentação básica para constituir processo. 

O registro do rótulo/produto, para os estabelecimentos registrados junto ao IMA, é 

representado por um número emitido para cada tipo de produto fabricado. Este número 

declarado no rótulo identifica o produto e sua origem, sendo um importante instrumento de 

proteção ao consumidor.  

O pedido de registro de rótulo/produto de origem animal será feito através de documento 

específico, denominado “Requerimento de Registro de Rótulo/Produto de Origem Animal”, 

anexo IV deste procedimento. 

 

2. ANÁLISE DO PROCESSO  

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

O analista do processo deve estar ciente de que seu trabalho de análise consiste, 

fundamentalmente, em verificar se o estabelecimento adota práticas produtivas adequadas 

de modo a obter um produto em conformidade com a legislação específica. 

A análise do processo poderá ser realizada por fiscal agropecuário/médico veterinário ou por 

fiscal assistente agropecuário, devendo ser fundamentada e norteada pelo conhecimento nas 

seguintes áreas:  

- administrativa;  
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- técnica;  

- legal.  

A análise não se resume apenas à conferência dos documentos apresentados, mas também, 

e principalmente, à análise do conteúdo e sua compatibilização com a capacidade instalada 

do estabelecimento, estrutura, equipamentos e fluxograma de produção. 

As informações prestadas pelo estabelecimento através do “Formulário para Registro de 

Rótulos/Produtos de Origem Animal” (anexo VII) devem servir para fundamentar e nortear o 

inspetor nas vistorias que o estabelecimento sofrerá, verificando se as informações declaradas 

pelo estabelecimento estão corretas e condizentes com o aprovado pelo IMA. 

2.1. Etapas de análise  

A análise do processo será procedida em 2 (duas) etapas, a saber:  

1ª Etapa  

Objetivo – Verificar a documentação quanto à presença, adequação e correção, bem como 

avaliar a composição informada do produto e as práticas de produção.  

2ª Etapa  

Objetivo – Análise do layout de rótulo (nome do produto, marca, lista de ingredientes e demais 

informações declaradas no rótulo).  

NOTA 1: As informações expressas no rótulo devem retratar, fidedignamente, a verdadeira 

natureza, composição e características do produto.  

NOTA 2: A aprovação do layout de rótulo implica, obrigatoriamente, na análise de todos os 

documentos constantes do processo. 

Ao responsável pela análise do processo cabe:  
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a) verificar a documentação no que se refere à sua pertinência, correção e 

organização;  

b) verificar a correção do nome do produto (definido em legislação) e da classificação 

do estabelecimento;  

c) verificar a identificação e a movimentação do processo; 

d) analisar as informações contidas em todos os documentos constantes do processo; 

e) formular as solicitações/determinações necessárias tanto para o interessado 

quanto para o próprio IMA, através de “IMA/GIP - Parecer Técnico” (modelo SEI - 

anexo I);  

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

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

requerido pelo estabelecimento;  

h) enviar o processo pelo SEI, através do documento específico “IMA/GIP - Parecer 

Técnico” (modelo SEI - anexo I); 

i) manter controle do processo e dos produtos, informando à GIP qualquer alteração, 

para fins de correção/inclusão/exclusão no cadastro geral; 

j) realizar coleta do produto, para análise laboratorial, até 30 dias após a concessão 

do registro; 

k) manter controle do número do produto, por estabelecimento, para não haver 

duplicidade de números; 

l) tomar as providências cabíveis no caso de rótulo/produto aprovado ou não 

aprovado. 
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NOTA 3: O SI da CR deverá realizar a verificação da formulação dos produtos e dos layouts dos 

rótulos em suas vistorias e/ou supervisões, de forma que não dependa de documentos da 

indústria. A verificação pode ser realizada conforme melhor procedimento definido pela CR, 

desde que seja eficiente, possua registros auditáveis e se consiga concluir sobre a situação de 

registro da rotulagem e da formulação dos produtos elaborados pelo estabelecimento.  Para 

tal, fazemos as seguintes sugestões: montagem de pasta com layouts de rótulos e formulação 

de todos os produtos registrados que são de responsabilidade de fiscalização da CR, para uso 

na vistoria/supervisão; digitalização de todos os rótulos e formulações dos produtos que são 

de responsabilidade de fiscalização da CR, com uso de notebook/tablet nas 

vistorias/supervisões; qualquer outro procedimento definido pela CR que garanta a 

verificação de forma efetiva. 

2.2. Classificação dos produtos de acordo com a complexidade 

Para a distribuição dos processos para análise, os produtos foram classificados como de baixa 

complexidade e de alta complexidade e terão a tramitação diferenciada. 

2.2.1. Produtos de alta complexidade:  

Produtos que são considerados de análise mais complexa e/ou que não possuem definições 

claras em legislação vigente. 

São produtos de alta complexidade:  

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) 
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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). 

NOTA 4: Informação Nutricional Complementar (INC) ou alegação nutricional é qualquer 

representação que afirme, sugira ou implique que um alimento possui propriedades 

nutricionais particulares, especialmente, mas não somente, em relação ao seu valor 

energético e/ou ao seu conteúdo de proteínas, gorduras, carboidratos e fibra alimentar, assim 

como ao seu conteúdo de vitaminas e minerais. 

NOTA 5: Alimentos para fins especiais são alimentos especialmente formulados ou 

processados, nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, adequados à 

utilização em dietas, diferenciadas e/ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em 

condições metabólicas e fisiológicas específicas. 

NOTA 6: Produtos in natura que veicularem em sua rotulagem atributos de qualidade 

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

expressões que façam referência a sistema de produção terão parecer técnico conclusivo da 

GIP, pois estão atrelados, em grande parte, a critérios científicos reconhecidos, mensuráveis 

e auditáveis.  
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A análise técnica da documentação e/ou dos processos para registro referentes aos produtos 

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

responsabilidade exclusiva da GIP. 

Os processos de rotulagem dos produtos de alta complexidade deverão, após análise 

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

- Parecer Técnico” (modelo sei - anexo I) relativo ao registro dos rótulos/produtos, para que a 

GIP analise e emita parecer final. 

NOTA 7: Nos processos de rótulos/produtos aprovados com ressalvas pela GIP, caberá ao SI 

da CR a conferência e aprovação da(s) página(s) do Formulário para Registro de 

Rótulos/Produtos de Origem Animal (anexo VII) e/ou dos layouts de rótulos/produtos 

apresentados pelo estabelecimento referentes às correções elencadas no parecer técnico 

emitido pela GIP. Somente após aprovação pela CR, a mesma deverá disponibilizar ao 

requerente os Certificados de Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal no SEI.  

NOTA 8: O fluxograma do procedimento de registro segue anexo (anexo V).  

2.2.2. Produtos de baixa complexidade:  

Produtos que são considerados de análise mais simples e/ou que possuem definições claras 

na legislação vigente. 

São produtos de baixa complexidade: 

Todos aqueles produtos não considerados de alta complexidade conforme item 2.2.1. 

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

referentes aos produtos de baixa complexidade ficam, exclusivamente, sob responsabilidade 

da CR.  

Os processos de rotulagem dos produtos de baixa complexidade 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 
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a decisão da CR relativa ao registro dos rótulos/produtos e as demais informações solicitadas 

no documento. Na posse do FIC, a GIP emitirá o Certificado de Registro de Rótulo/Produto e 

alimentará banco de dados, para fins de controle de produtos por estabelecimento registrado 

no IMA. 

NOTA 9: O fluxograma do procedimento de registro segue anexo (anexo V).  

 

3. DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA CONSTITUIR PROCESSO  

Para a constituição do processo de rotulagem serão necessários os seguintes documentos, 

também descritos na Relação de Documentos – Registro de Rótulo/Produto de Origem Animal 

(anexo VI):  

a) Requerimento para Registro de Rótulos / Produtos (anexo IV);  

b) Formulário para registro de rótulos/produtos de origem animal (anexo VII);  

c) Layout de rótulos;  

d) Boleto e Comprovante de pagamento de taxa de registro do produto.  

NOTA 10: Todas as exigências previstas em legislação pertinentes à rotulagem devem constar no 

layout de rótulo. No layout 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.). 

NOTA 11: O servidor do IMA, responsável pela análise do processo, colocará o boleto para 

pagamento da taxa de registro de rótulo/produto no processo do SEI e, posteriormente, 

buscará o comprovante do pagamento diretamente no site 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 
7.10 

NOTA 12: O IMA pode exigir outros documentos atinentes ao assunto, para subsidiar a análise 

do processo, como por exemplo:  

- Registro de produto na ANVISA;  

- Registro de produto no MAPA;  

- Referência bibliográfica nacional ou internacional sobre qualquer informação 

declarada no processo de rotulagem que não conste na legislação vigente, para fins 

de embasamento e respaldo técnico na análise; 

- Literatura técnico-científica relacionada à fabricação de produto; 

- Ficha técnica de especificação de produto; 

- Certificação de produtos orgânicos ou de produtos oriundos de outros sistemas de 

produção, emitido por organismo credenciado; 

- Documentação que fundamente ou respalde o uso de alguma expressão de 

qualidade não prevista em legislação, dentre outras.   

3.1. Documentos que estarão disponíveis ao interessado  

Todo interessado em solicitar registro de rótulo/produto junto ao IMA, e que já tenha seu 

estabelecimento registrado ou em processo de registro, terá disponível no site do IMA 

(www.ima.mg.gov.br) os documentos específicos, conforme disposto na Tabela 1. 

Tabela 1 – Documentos disponíveis no site www.ima.mg.gov.br 

Relação de Documentos Registro Rótulo/Produto (anexo VI) 

Requerimento – Registro Rótulo/Produto de Origem Animal (Modelo do SEI - anexo IV) 

http://www.ima.mg.gov.br/
http://www.ima.mg.gov.br/
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Formulário para Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal (anexo VII) 

Tabela nº de formulários, layouts de rótulos, nº de registro, taxas, análises.  

3.2. Solicitação de documentos  

O interessado deverá receber todas as informações necessárias, de forma clara e objetiva, tão 

logo manifeste intenção de iniciar os procedimentos para registro de seus rótulos/produtos. 

A tabela atualizada com o número de formulários a serem preenchidos, o número de layouts 

de rótulos a serem apresentados, quantos números de registro dos produtos que irá utilizar, 

quantas taxas recolherá, bem como quantas e quais análises irá realizar, conforme norma 

específica, também estará disponível no site do IMA (www.ima.mg.gov.br). O SI da CR deverá 

esclarecer ao usuário como utilizar a tabela sempre que solicitado. 

O registro do rótulo/produto será aprovado e emitido certificado de registro apenas quando 

for aprovado e emitido o certificado de registro do estabelecimento.     

3.3. Formulário para Registro de Rótulos / Produtos de Origem Animal  

3.3.1. Orientações gerais  

O preenchimento do formulário é de grande importância para subsidiar a análise a ser 

efetuada pelo analista do processo. Assim, todas as suas páginas devem ser preenchidas de 

forma correta, completa e suficiente.  

O analista deve ser rigoroso em exigir que as informações sejam fornecidas de modo 

adequado, completo e suficiente, como também deve estar ciente da absoluta necessidade 

de cruzar as informações prestadas sobre a prática produtiva e sobre o produto com aquelas 

de conhecimento do serviço de inspeção, sobre a estrutura e funcionamento do 

estabelecimento.  

http://www.ima.mg.gov.br/
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O interessado deve preencher quantas páginas 2 do formulário forem necessárias, não sendo 

permitida lista anexa ao formulário.  

O número de registro do rótulo/produto é formado por três dígitos, barra (/), seguido de 

tantos dígitos quanto os que compõem o número de registro do estabelecimento junto ao 

IMA, sendo que:  

- os 3 (três) primeiros dígitos, constantes antes da barra (/), representam um 

número sequencial, sem duplicidade, indicado pelo estabelecimento;  

- os demais dígitos, constantes após a barra (/), correspondem ao número de 

registro do estabelecimento no IMA.  

NOTA 13: As instruções sobre a forma de se declarar, no layout de rótulo, a expressão para 

identificação do número de registro do rótulo/produto, assim como os modelos dos carimbos 

oficiais do IMA, estão definidos em norma específica do IMA. 

NOTA 14: Tanto a CR como o proprietário devem ter controle da numeração dos produtos, 

que deve ser sequencial e sem duplicidade.  

NOTA 15: Quando a indústria ainda estiver com o processo de registro do estabelecimento 

tramitando junto ao IMA e der entrada na documentação para registro de seus produtos, o 

número do produto a ser informado no formulário será composto apenas dos 3 (três) 

primeiros dígitos, barra (/), seguido de 5 (cinco) letras X, as quais serão posteriormente 

substituídas pelo número de registro do estabelecimento, e conferidas pelo serviço de 

inspeção responsável pela fiscalização do estabelecimento.  

NOTA 16: Os produtos só poderão ser elaborados no estabelecimento quando já tiverem seus 

rótulos devidamente registrados junto ao IMA e o Certificado de Registro de Rótulo/Produto 

for emitido e anexado ao processo no SEI. 

3.3.2. Preenchimento do Formulário para Registro de Rótulos/Produtos de Origem 

Animal (anexo VII)  
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A seguir, destacam-se alguns pontos a serem observados no preenchimento dos vários itens 

constantes do formulário.  

Item I – Identificação do estabelecimento  

O campo deve ser preenchido com as informações solicitadas no formulário. 

Item II – Natureza da solicitação 

Como esta norma trata do procedimento para o registro de rótulo/produto de origem animal, 

deve ser assinalado o campo referente a “Registro de rótulo/produto”. 

NOTA 17: Os demais procedimentos citados no formulário (ex: cancelamento de registro, 

alteração na fórmula) serão tratados em outras normas. 

Item III – Características do Rótulo  

Devem ser assinalados todos os tipos de gravação/impressão que serão utilizados na estampa 

do(s) rótulo(s).  

Item IV – Identificação do Produto  

Neste item o produto será identificado quanto aos seguintes aspectos:  

Nome do produto: denominação correta e completa do produto de acordo com legislação 

vigente;  

Número do rótulo: formado por 3 (três) dígitos, barra (/), seguido de tantos dígitos quanto os 

que compõem o número de registro do estabelecimento junto ao IMA, conforme definido em 

norma específica e descrito no item 3.3.1 – Orientações Gerais do Formulário para Registro 

de Rótulos / Produtos deste procedimento;  

Marca comercial: denominação que o estabelecimento escolhe para seu produto, quando for 

de seu interesse;  
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Tipo de embalagem/material: deverá ser indicada se a embalagem é caixa, garrafa, pote, 

bandeja, bombona, saco, etc, e o material que será usado na sua confecção (plástico, isopor, 

papel, etc). No caso de etiqueta-lacre (para uso em carcaças ou partes de carcaças in natura 

de espécies animais ou mesmo para o transporte de alguns derivados lácteos), a mesma deve 

ser indicada. E, ainda, para produtos transportados a granel, indicar esta situação; 

Peso líquido/volume/unidade(s): deverá ser indicada a quantidade do produto acondicionada 

na embalagem e a respectiva unidade de medida. 

NOTA 18: Para produtos lácteos que não possam ter suas quantidades padronizadas, indicar 

seu peso aproximado e as expressões DEVE SER PESADO EM PRESENÇA DO CONSUMIDOR e 

PESO DA EMBALAGEM em gramas, conforme legislação específica.  

NOTA 19: Para produtos cárneos que não possam ter suas quantidades padronizadas, indicar 

seu peso aproximado e a expressão PESO DA EMBALAGEM em gramas, conforme legislação 

específica. 

NOTA 20: Para pescados (produto acabado) com peso variável (ex: Peixe congelado - tilápia 

inteira) e por isso, a indicação quantitativa for feita através de etiqueta adesiva, deve-se 

registrar neste campo as expressões PESO VARIÁVEL e PESO DA EMBALAGEM: .... g.  

Item V – Composição do produto (matéria-prima/ ingredientes/ aditivos/ coadjuvantes de 

tecnologia)  

Devem ser informados:  

- As matérias-primas e os ingredientes que comporão o produto, com suas respectivas 

unidades de medida (Kg, L, Unidade), quantidades e porcentagens, inclusive de água 

ou gelo, quando for o caso, relacionados, preferencialmente, em ordem decrescente 

de proporção, utilizando-se a mesma unidade de medida para todos os componentes;  

- Todos os aditivos e coadjuvantes de tecnologia que comporão o produto, com suas 

respectivas funções tecnológicas, unidades de medida (Kg, L, Unidade), quantidades e 
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porcentagens, também relacionados, preferencialmente, em ordem decrescente de 

proporção em relação à composição total do produto;  

Objetivo: Verificar se a denominação do produto está de acordo com a formulação 

apresentada e com a legislação específica; se os aditivos e coadjuvantes de tecnologia são 

permitidos para o produto e se estão dentro do limite legal permitido; a procedência das 

matérias-primas, aditivos e ingredientes usados no produto. 

NOTA 21: Devem ser informados os coadjuvantes de tecnologia adicionados 

intencionalmente ao produto, mesmo que não permaneçam na composição final (enzimas, 

conservantes de casca de queijos, etc); 

NOTA 22: Devem ser informados vernizes e corantes de películas plásticas. 

NOTA 23: No caso de ingredientes e aditivos formulados (ex: Mix, preparados para produtos 

cárneos, preparado/polpa de frutas, etc.), a ficha técnica correspondente deverá constar no 

processo e as quantidades e porcentagens de seus componentes devem ser indicadas no 

formulário para análise. 

NOTA 24: Na informação sobre matérias-primas, ingredientes, aditivos e coadjuvantes de 

tecnologia deverá ser indicado, quando for o caso, o nome do órgão onde o(s) mesmo(s) 

está(ão) registrado(s).  

NOTA 25: Para pescados que passaram pela etapa de glaciamento, deve-se informar o 

percentual de glaciamento neste campo.  

NOTA 26: Conforme legislação vigente, podem ser aproveitados para consumo direto, de 

acordo com hábitos regionais e tradicionais, pulmões, baço, testículos, bochechas, e outros a 

serem definidos em norma complementar, desde que não constituam em materiais 

especificados de risco. Neste caso, no campo de composição deve ser citado o(s) principal(is) 

destino(s) no mercado interno.  
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NOTA 27: Para os produtos de origem animal não comestíveis, que podem ser destinados para 

fins opoterápicos (ex: materiais para pesquisa laboratorial, dentre outros) ou para outros fins 

industriais (ex: curtumes, alimentos para pets, para produção de enzimas, dentre outros), isso 

também deve ser declarado neste campo, de forma clara e precisa. 

Item VI – Autenticação 

Deve ser preenchido local e data de assinatura do documento, assinatura do representante 

legal, e carimbo e assinatura do responsável técnico do estabelecimento.  

NOTA 28: Se o formulário for preenchido e transformado em PDF no próprio computador 

onde for iniciado o processo de solicitação do registro do rótulo/produto através do SEI – 

Usuário Externo, o documento não precisa ser impresso e assinado pelo usuário, mas apenas 

inserido no SEI como documento “nato digital”. 

 

4. CONSULTA TÉCNICA 

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

durante a análise dos processos de registro de rótulo/produto pelo serviço de inspeção da CR, 

deverão ser abertos novos processos no SEI, relacionados aos processos de registro de 

rótulo/produto, para encaminhamento à GIP para consulta e esclarecimentos. O processo de 

registro de rótulo/produto referente à consulta que está se fazendo também deverá ser 

encaminhado à GIP para embasamento.  

NOTA 29: Os processos abertos no SEI para a realização de Consulta Técnica deverão ser do 

tipo “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).  

Quando o processo de registro de rótulo/produto for encaminhado à GIP deverá estar com a 

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

 

5. PROCESSOS DE REGISTRO DE RÓTULO/PRODUTO QUANDO O INTERESSADO ENTREGA A 

DOCUMENTAÇÃO DE FORMA FÍSICA: 

a) Para se iniciar um Processo de Registro de Rótulo/Produto de Origem Animal a 

documentação deverá estar completa, conforme item 3 – Documentação básica para 

constituir processo.  

b) Os documentos apresentados, após serem conferidos, deverão ter entrada no IMA 

através de protocolo específico do qual deve constar:  

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

- data de entrada;  

- assinatura de quem o recebeu.  

NOTA 30: Todo documento apresentado no decorrer da análise do processo também deve ser 

protocolado. 

c) A unidade do IMA que recebeu a documentação para registro de rótulo/produto de 

origem animal deverá abrir processo no SEI, digitalizar todos os documentos, inserir 

toda a documentação no processo, na mesma sequência em que se encontram no item 

3 (Documentação básica para constituir processo), e enviar o processo para GIP, para 

fins de posterior distribuição. 
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NOTA 31: Toda unidade do IMA deve ter conhecimento sobre criação e tramitação de 

processos no SEI.  

NOTA 32: Quando o rótulo/produto a ser registrado for de estabelecimento que se localiza na 

unidade (CR) em que o processo foi recebido, a análise desse, após envio à GIP, poderá ser 

iniciada antes da redistribuição da GIP. 

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

máximo, 20MB. 

NOTA 33: 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 ao processo, deve ser feita de modo 

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

correio (via AR).  

NOTA 34: 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) O interessado deve ser informado que após a inclusão do processo no SEI, todos os 

documentos serão devolvidos; 

i) 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. 

mailto:gip@ima.mg.gov.br
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NOTA 35: O e-mail solicitando vistas deverá ser anexado ao processo no SEI antes da 

disponibilização deste, para que seja oficializada a justificativa para disponibilização do 

processo ao usuário externo.  

NOTA 36: 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. 

j) Os Certificados de Registro de Rótulo/Produto de Origem Animal, após serem inseridos 

no SEI, serão impressos e encaminhados ao representante legal do estabelecimento 

através de Notificação.  

NOTA 37: A Notificação e a comprovação de entrega desta ao representante legal, em mãos 

ou pelos correios via AR, deverão ser anexadas ao processo no SEI.  

k) A documentação física entregue ao IMA, após digitalização e anexação ao processo do 

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

comprovando a devolução.  

NOTA 38: 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) Entre outros documentos que podem vir a ser anexados, citamos:  

- notificações;  

- relatórios de vistoria;  

- AR;  

- ata de reunião com o interessado;  

- pareceres.  
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NOTA 39: Quando a correspondência ao interessado tiver a finalidade de formular solicitações 

para dar prosseguimento à análise do processo, deve-se utilizar “IMA/GIP - Parecer Técnico” 

(modelo SEI - anexo I), e as solicitações devem ser especificadas com clareza. Por exemplo: se 

forem correções em documentos, devem ser definidas quais são e em que documento.  

NOTA 40: Não é permitida a tramitação de documentos pertencentes ao processo, fora dele 

e do SEI, exceto para a devolução dos mesmos ao representante legal do estabelecimento ou 

procurador por ele instituído.  

m) Os processos devem ser encaminhados através de “IMA/GIP - Parecer Técnico” 

(modelo SEI - anexo I).  

n) O processo de registro de rótulo/produto é dado por concluído quando a GIP ou o 

serviço de inspeção da CR (conforme cada caso, itens 2.2.1 e 2.2.2 desse 

procedimento) disponibiliza o Certificado de Registro de Rótulo/Produto de Origem 

Animal no SEI e ao interessado.  

NOTA 41: Quando o processo de responsabilidade de análise da GIP (item 2.2.1 desse 

procedimento) for deferido, este é enviado para a CR pelo SEI portando “IMA/GIP - Parecer 

Técnico” (modelo SEI - anexo I) com a informação de aprovado ou aprovado com ressalva(s), 

concomitantemente com o Certificado de Registro de Rótulo / Produto. 

NOTA 42: Quando o processo de responsabilidade de análise da CR (item 2.2.2 desse 

procedimento) for deferido, este é enviado para a GIP pelo SEI portando “Formulário de 

Informações Cadastrais” (FIC), a ser definido em norma específica, com a informação de 

aprovado, para que a GIP providencie e encaminhe o Certificado de Registro de 

Rótulo/Produto.  

NOTA 43: Ressalta-se que, quando o processo for de responsabilidade de análise da CR, em 

nenhuma hipótese caberá a conclusão do processo de rótulo/produto com aprovação com 

ressalva(s). 
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o) Quando o processo de registro de rótulo/produto já estiver em tramitação no IMA de 

forma física, para dar continuidade ao processo no SEI o servidor do IMA responsável 

pela tramitação do processo deverá relacionar o processo aberto no SEI (de 

continuidade da tramitação) 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. 

NOTA 44: Nesse caso ao tramitar o processo digital no SEI, o serviço de inspeção deverá julgar 

se é necessário ser tramitado também o processo físico, conforme tramitação de processos 

físicos utilizando etiqueta do SEI (Protocolo) de acordo com procedimento especifico. 

p) Se o representante legal tiver interesse em dar continuidade ao processo utilizando o 

SEI, o representante legal deverá abrir processo novo no SEI, preencher o 

Requerimento de registro de rótulo produto (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. 

 

6. PROCESSOS DE REGISTRO DE RÓTULO/PRODUTO QUANDO O INTERESSADO SOLICITA O 

REGISTRO DIRETAMENTE NO SEI – USUÁRIO EXTERNO: 

a) Para que o usuário externo possa iniciar a solicitação de registro de rótulo/produto de 

origem animal, é necessário que faça seu cadastro no SEI – Usuário Externo, conforme 

consta no próprio site do SEI – Usuário Externo (www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno) 

ou conforme orientações constantes no site do IMA (www.ima.mg.gov.br). 

http://www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno
http://www.ima.mg.gov.br/
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NOTA 45: O usuário externo autorizado para peticionamento de registro de rótulo/produto 

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. 

b) Após o cadastro, usando seu login e senha encaminhados por e-mail, o usuário externo 

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

orientações constantes no site do IMA, peticionar o processo de registro de 

rótulo/produto de origem animal, preenchendo as informações solicitadas e inserindo 

os documentos necessários para aprovação. 

c) Para a constituição inicial de um Processo de Registro de Rótulo/Produto de Origem 

Animal diretamente no SEI, é necessário que o proprietário apresente o “Formulário 

para Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal” (anexo VII) e o(s) layout(s) de 

rótulo(s), conforme item 3 - Documentação básica para constituir processo.  

NOTA 46 O “Requerimento para registro de Rótulos/Produtos” será preenchido diretamente 

no SEI, identificado como “Documento Principal”. 

NOTA 47: O boleto de pagamento da(s) taxa(s) de registro de rótulo/produto será inserido no 

SEI pelo IMA em momento oportuno. Após o pagamento pelo usuário externo, seu 

comprovante será buscado no site www.dae.prodemge.gov.br e adicionado no processo do 

SEI pelo servidor do IMA responsável pela análise do processo. 

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

máximo, 20MB. 

NOTA 48: Se o documento tiver mais de 20MB, deverá ser dividido em mais de um arquivo e 

denominado de forma que permita seu entendimento. 

e) Os processos abertos pelo usuário externo serão encaminhados pelo sistema 

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

unidade (CR ou ESEC) do IMA que será responsável pela análise daquele processo. 

http://www.dae.prodemge.gov.br/
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NOTA 49: A GIP poderá encaminhar processos para unidades (CRs ou ESECs) diferentes 

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

NOTA 50: Toda unidade do IMA deve ter conhecimento sobre criação e tramitação de 

processos no SEI.  

f) 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.  

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

oficial no processo do SEI.  

NOTA 51: É de responsabilidade do usuário externo o acompanhamento do seu processo no 

SEI e o atendimento às solicitações do IMA.  

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

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

processual;  

i) Os layouts dos rótulos devem estar em formato PDF para possibilitar a análise 

digitalmente.  

NOTA 52: Todas as exigências previstas em legislação pertinentes à rotulagem devem constar 

no arquivo digital do layout do rótulo inserido no SEI. No layout 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.). 

j) 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.   
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k) O Certificado de Registro de Rótulo/Produto de Origem Animal será inserido no SEI 

pela GIP, também em formato PDF, e disponibilizado ao usuário externo para a devida 

impressão.  

l) O processo de registro de rótulo / produto é dado por concluído quando a GIP ou o 

serviço de inspeção da CR (conforme cada caso, itens 2.2.1 e 2.2.2 desse 

procedimento) disponibiliza o Certificado de Registro de Rótulo/Produto de Origem 

Animal no SEI.  

NOTA 53: Quando o processo de responsabilidade de análise da GIP (item 2.2.1 desse 

procedimento) for deferido, este é enviado para a CR pelo SEI portando “IMA/GIP - Parecer 

Técnico” (modelo SEI - anexo I) com a informação de aprovado ou aprovado com ressalva(s), 

concomitantemente com o Certificado de Registro de Rótulo/Produto. 

NOTA 54: Quando o processo de responsabilidade de análise da CR (item 2.2.2 desse 

procedimento) for deferido, este é enviado para a GIP pelo SEI portando em “Formulário de 

Informações Cadastrais” (FIC), a ser definido em norma específica, com a informação de 

aprovado, para que a GIP providencie e encaminhe o Certificado de Registro de Rótulo / 

Produto. 

NOTA 55: Ressalta-se que, quando o processo for de responsabilidade de análise da CR, em 

nenhuma hipótese caberá a conclusão do processo de rótulo/produto com aprovação com 

ressalva(s). 

m) Quando o processo de registro de rótulo/produto já estiver em tramitação no IMA de 

forma física, e o representante legal tiver interesse em dar continuidade ao processo 

utilizando o SEI, o representante legal deverá abrir processo novo no SEI, preencher o 

Requerimento de registro de rótulo/produto (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 esses dois processos (De registro de 

rótulo/produto e intercorrente) ao da etiqueta aberto pelo setor de protocolo para 



 
 

 
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 
7.25 

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 rótulo/produto. 

7. ANÁLISES LABORATORIAIS  

a) Até 30 dias após a concessão do registro do rótulo/produto, o servidor do IMA deverá 

proceder à coleta de amostra dos produtos registrados e elaborados para realização 

de análises de caráter oficial não fiscal. 

b) Portaria específica deve ser consultada para definição de quais parâmetros serão 

solicitados para cada produto. 

c) O laudo resultante desta análise, que servirá para comprovar a conformidade do 

produto com a legislação vigente, não deverá ser anexado ao processo de registro do 

rótulo/produto. O laudo deverá ser anexado à pasta de documentação do 

estabelecimento referente a análises laboratoriais.  

NOTA 56: Tais análises não devem ser confundidas com aquelas que o inspetor, no exercício 

de sua função, pode solicitar ao estabelecimento, sempre que julgar necessário;  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Os processos de rótulos/produtos enviados à GIP sem análise realizada pelo SI da CR, 

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

estabelecimento, ou quando sejam de responsabilidade de parecer final da CR 

(processos de rótulos/produtos de baixa complexidade) sem o Parecer Técnico com as 

informações adequadas, bem como os processos encaminhados para consulta sem 

detalhamento de dúvidas, serão retornados sem análise e resposta por parte da GIP. 
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b) Quando for necessária a correção de algum documento já criado e assinado no SEI, 

deverá ser feita errata em documento similar (ex: Parecer Técnico se corrige com 

Parecer Técnico) ao que está sendo corrigido. 

c) Ao disponibilizar os boletos para pagamento da taxa de registro de rótulo/produto 

para o usuário externo, deverá ser definido no SEI como prazo de “validade (dias)” o 

prazo de vencimento do DAE.  

d) Ao desistir do registro do rótulo/produto, o usuário externo deve solicitar 

cancelamento do processo de registro formalmente, para que o IMA proceda o 

cancelamento do DAE emitido referente à taxa de registro de rótulo/produto daquele 

produto específico. 

e) Os fluxogramas da tramitação dos processos de registro de Rótulo/Produto de Origem 

Animal, através do SEI ou não, 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). 

  

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

Anexo I – Parecer Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Requerimento de Registro de Rótulo/Produto de Origem Animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
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 
7.29 

Anexo V.1 – Fluxograma Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal – Peticionamento 
SEI 

 

Anexo V.2 - Fluxograma Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal – Documentação 
Física 
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Anexo VI – Relação de Documentos Registro de Rótulo/Produto de Origem Animal 
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Anexo VII – Formulário para Registro de Rótulos/Produtos de Origem Animal 

 
 
 
 

 

 

 


