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1. Acessando o site do IMA
1.1. Acesse o site do IMA no endereço www.ima.mg.gov.br;
1.2. Clique em “Saiba mais” para acessar o ambiente de declaração

2. Acessando o sistema de Declaração Eletrônica de Vacinação
2.1. Indique no campo “Tipo de Produtor” se o responsável pelos animais é pessoa física ou pessoa jurídica
2.2. Indique em seguida o “CPF” ou “CNPJ” do produtor
2.3. Indique no campo Número da Nota ou Cupom Fiscal de aquisição de vacinas
2.4. Digite o número que aparece na imagem no campo “Digite o texto”
2.5.Clique no botão “entrar”.
.

3. Atualizando seus dados
3.1. Confira os dados de seu cadastro
3.2. Todos os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório
3.3. Ao final clique no botão “Atualizar Dados”.
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4. Identificando Minhas Explorações Pecuárias
4.1. Nesta tela serão apresentadas as explorações pecuárias existentes em seu nome
4.2. Clique sobre a exploração pecuária que ainda possui a declaração de vacinação pendente (símbolo vermelho a frente do nome)

5. Declarar Evolução de Rebanho
5.1. No quadro “Rebanho Atual” será apresentado o número de animais existente em cada faixa etária
5.2. No quadro “Etapa 1 – Declarar Evolução de Rebanho” você poderá movimentar entre as faixas etárias clicando nas setas para cima e para baixo
5.3. O exemplo abaixo demonstra a evolução de 01 animal macho da faixa etária 0 a 12 meses para a faixa etária 13 a 24 meses;
5.4. Clique no botão “Próximo” para seguir para a próxima Etapa.

- Nas Etapas 2 e 3 você poderá incluir animais nascidos ao seu rebanho e remover animais mortos, respectivamente.

6. Declarar Animais Nascidos
6.1. No quadro “Rebanho Atual” será apresentado o número de animais existente em cada faixa etária após evolução do rebanho
6.2. No quadro “Etapa 2 – Declarar Animais Nascidos” você deverá incluir animais recentemente nascidos (últimos 6 meses)
6.3. O exemplo abaixo demonstra a inclusão de 01 animal macho e 01 animal fêmea na faixa etária 0 a 12 meses
6.4. Clique no botão “Próximo” para seguir para a próxima Etapa.

7. Declarar Animais Mortos
7.1. No quadro “Etapa 3 – Declarar Animais Mortos” você deverá incluir animais recentemente mortos (últimos 6 meses) em cada faixa etária
7.2. Clique no botão “Concluir Ajuste de Rebanho” para seguir para a próxima Etapa
7.3. Será exibida a mensagem abaixo para confirmar a atualização de seu rebanho. Clique no Botão “Confirmar” continuar.

8. Declaração de Vacina
8.1. Indique a data de vacinação dos animais no campo correspondente
8.2. Realize a rolagem da página para baixo para que seja possível incluir os demais dados de sua vacinação.

8. Declaração de Vacina
8.3. Indique o número de Animais Vacinados machos e fêmeas em cada faixa etária
8.4. Em seguida indique o número de Animais para Abate Imediato (apenas para animais que serão abatidos em até 60 dias após o término da etapa de vacinação)
8.5. Selecione o nome da Revendedora de Insumos (Vacinas), o Nº da Nota Fiscal de compra das vacinas, e o Nº de Doses de Vacina utilizadas na vacinação dos animais
8.6. Posteriormente clique no botão “Adicionar” para que os dados da vacina sejam incluídos no campo “Lista de Doses”
8.7. Para finalizar basta clicar no botão “Concluir Declaração de Vacinação”.

9. Recibo de Declaração Eletrônica de Vacinação
•
•

Ao concluir sua declaração você será redirecionado a tela inicial do sistema
Clique no ícone indicado abaixo para imprimir sua declaração.

