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1. INTRODUÇÃO
A presente instrução refere-se às atividades desenvolvidas para concessão de registro de
estabelecimento de produtos 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.
As atividades para concessão de registro são realizadas mediante análise de um conjunto
específico de documentos, previstos no Regulamento da Inspeção e Fiscalização Sanitária de
Produtos de Origem Animal, baixado pelo Decreto Estadual nº 38.691 de 10/03/97. Alguns
documentos continuarão sendo apresentados ao IMA pelo interessado, e outros serão
consultados pelo serviço de inspeção do IMA, a outros órgãos, por via digital.
Tais documentos organizados em pasta, no SEI, e devidamente identificados recebem o nome
de Processo de Registro de Estabelecimento.
Cabe à Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (GIP) ou ao Serviço de Inspeção
(SI) da Coordenadoria Regional (CR), o deferimento ou indeferimento do requerido pelo
interessado, conforme complexidade do processo do estabelecimento 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 estabelecimento pelo SEI,
totalmente de forma digital, sem a necessidade de comparecer a uma unidade do IMA, ou
poderá ainda solicitar o registro de seu estabelecimento de forma física. Trataremos adiante
as instruções e diferenças para os dois tipos de solicitação.
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Para se iniciar um Processo de Registro de Estabelecimento é necessário que a documentação
esteja completa, conforme item 4.3 – Solicitação de Documentos.

2. ANÁLISE DO PROCESSO
A documentação deverá ser recebida e os processos compostos, ordenados e organizados
pelo SI da CR, contendo a documentação legalmente exigida, com inserção de todos os
pareceres emitidos. Os processos deverão ser analisados pelo SI da CR ou pela GIP conforme
descrito abaixo.
A análise do processo será realizada por fiscal agropecuário/médico veterinário, devendo ser
fundamentada e norteada pelo conhecimento nas seguintes áreas:
-

administrativa;

-

técnica;

-

legal.

Ao responsável pela análise do processo cabe:
-

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

-

verificar a identificação e a movimentação do processo;

-

formular as solicitações/determinações necessárias tanto para o interessado como
para o próprio IMA, através de “IMA/GIP - Parecer Técnico” (modelo SEI - anexo I);

-

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

-

emitir parecer conclusivo sobre a análise do processo, deferindo ou não o que é
requerido pelo estabelecimento;
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enviar o processo pelo SEI, através de “IMA/GIP - Parecer Técnico” (modelo SEI anexo I).

2.1. Classificação dos estabelecimentos de acordo com a complexidade
Para a distribuição dos processos para análise os estabelecimentos foram classificados como
estabelecimentos de baixa complexidade e de alta complexidade e terão a tramitação
diferenciada.
2.1.1. Estabelecimentos de alta complexidade:
Estabelecimentos que são considerados de estrutura mais complexa e/ou que não possuem
definições claras para sua estrutura física em legislação vigente.
São estabelecimentos de alta complexidade:
a) Frigorífico (que abata todas as espécies de animais);
b) Indústria de carne e derivados;
c) Indústria de produto não comestível;
d) Microusina de leite;
e) Granja leiteira;
f) Queijaria;
g) Entreposto-usina;
h) Usina de beneficiamento;
i) Fábrica de laticínios;
j) Entreposto de laticínios;
k) Entreposto de Pescado;
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l) Indústria de Conserva de Pescado;
m) Unidade Apícola que elabore qualquer produto de abelhas e derivados, além do mel
conforme seu regulamento técnico de identidade e qualidade (Instrução Normativa
MAPA nº 11, 20/10/2000). Ex: extrato de própolis, geléia real, compostos de
produtos de abelhas.
n) Indústria de conserva de ovos e derivados
o) Entreposto de ovos com instalação para industrialização.
A análise técnica da documentação e/ou dos processos para registro, referentes aos
estabelecimentos de alta complexidade são de responsabilidade da CR e da GIP, e fica sob
responsabilidade exclusiva da GIP o parecer final.
O processo do estabelecimento de alta complexidade deverá, após análise completa e com
parecer favorável de registro da CR, ser enviado à GIP pelo SEI, com “IMA/GIP - Parecer
Técnico” (modelo SEI - anexo I) relativo ao registro do estabelecimento, para que a GIP analise
e emita parecer final.
NOTA 1: O fluxograma do procedimento de registro segue anexo (anexo V).
2.1.2. Estabelecimento de baixa complexidade:
Estabelecimentos que são considerados de estrutura mais simples e/ou que possuem
definições claras para sua estrutura física na legislação vigente.
São estabelecimento de baixa complexidade:
a) Entreposto de carne e derivados;
b) Posto de refrigeração de leite;
c) Unidade apícola que produza apenas mel, conforme seu regulamento técnico de
identidade e qualidade (Instrução Normativa MAPA nº 11, 20/10/2000). Ex: mel
monofloral, mel prensado, mel em favos, melato.
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d) Entreposto de ovos sem instalação para industrialização.
A análise técnica e o parecer final da documentação e/ou dos processos para registro,
referentes aos estabelecimentos de baixa complexidade ficam exclusivamente sob
responsabilidade da CR.
O processo do estabelecimento de baixa complexidade deverá, após análise completa e com
parecer técnico favorável de registro, ser enviado à GIP pelo SEI, com “Formulário de
Informações Cadastrais” (FIC), a ser definido em norma específica, informando a decisão da
CR relativa ao registro do estabelecimento e as demais informações solicitadas no documento.
NOTA 2: O fluxograma do procedimento de registro segue anexo (anexo V).

3. REGISTRO PROVISÓRIO
O parágrafo 1º do artigo 23, do Regulamento da Inspeção e Fiscalização Sanitária de Produtos
de Origem Animal, baixado pelo Decreto Estadual nº 38.691 de 10/03/97, prevê a figura da
concessão de Registro Provisório nos seguintes termos:
“§ 1º - Será concedido o Registro Provisório, para comercialização de matéria prima ou de
produtos de origem animal, ao estabelecimento que não preencher todos os requisitos
tecnológicos, inclusive os concernentes a instalações e equipamentos, para obter o Registro
Definitivo.”
Na concessão do Registro Provisório deve ser considerado:
a) as não conformidades não poderão representar risco à saúde do consumidor;
b) a provisoriedade deverá ser vinculada ao cumprimento de exigências determinadas
pela inspeção;
c) as exigências deverão ser determinadas em Termo de Compromisso com o(s)
respectivo(s) prazo(s);
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d) o Certificado de Registro só deverá ser inserido no SEI ou entregue ao interessado
mediante assinatura do Termo de Compromisso, o qual será anexado ao processo
do estabelecimento;
e) quando o estabelecimento cumprir as exigências do Termo de Compromisso, o
processo deverá ser enviado à GIP, juntamente com “IMA/GIP - Parecer Técnico”
(modelo SEI – anexo I) atestando o seu cumprimento, para correção no cadastro.

4. DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA CONSTITUIR PROCESSO
4.1. Documentos que estarão disponíveis ao interessado
Todo interessado em solicitar registro de estabelecimento junto ao IMA terá disponível no site
(www.ima.mg.gov.br) os seguintes documentos específicos de acordo com a atividade que
pretende desenvolver, conforme disposto na Tabela 1.
Tabela 1 - Documentos disponíveis no site www.ima.mg.gov.br
Atividade

Documentos
Relação de Documentos – Registro de estabelecimento de Produtos de Origem
Animal (anexo VI)
Relação de Documentos – Registro de estabelecimento agroindustrial de pequeno
porte - EAPP (anexo XIII)

Registro de
Estabelecimento de
POA.

Requerimento de Registro de estabelecimento de Produtos de Origem Animal
(anexo IV)
Roteiro – Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção (MDESC)
(anexo VII)
Declaração sobre Programas de Auto-Controle (PAC) e Abastecimento de Água
(anexo XI) - (Exceto para estabelecimento agroindustrial de pequeno porte)
Declaração sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Abastecimento de Água
(Anexo XII) – (Apenas para estabelecimento agroindustrial de pequeno porte).
Relação de Documentos – Registro de Queijarias (anexo IX)

Registro de Queijarias

Requerimento de Registro de estabelecimento de Produtos de Origem Animal
(anexo IV)
Roteiro – Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção (MDESC) Queijaria (anexo VIII)
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Planilha de Controle do Rebanho (www.ima.mg.gov.br/agroindustria/queijosartesanais)

4.2. Documentos de responsabilidade do fiscal agropecuário – médico veterinário
O documento de responsabilidade de preenchimento do fiscal agropecuário é o Laudo Técnico
Sanitário de Estabelecimento e de Terreno (LET) específico de cada área, ou Check List – Boas
Práticas Agropecuárias e Boas Práticas de Fabricação – Queijo Minas Artesanal, exclusivo para
queijarias, conforme Tabela 2 deste procedimento.
Os modelos de LET serão definidos em norma específica.
Tabela 2 - Laudos Técnicos Sanitários de Estabelecimento e de Terreno (LET) e Check List
– Boas Práticas Agropecuárias e Boas Práticas de Fabricação – Queijo Minas Artesanal
(modelos definidos em norma específica)
LET Carne e Derivados
LET Leite e Derivados
LET Pescado e Derivados
LET Ovos e Derivados
LET Mel e Derivados
LET Frigorífico de Bovino/Bubalino/Suíno/Caprino/Ovino
LET Frigorífico de Aves
LET Processadores de Resíduos Animais
Check List – Boas Práticas Agropecuárias e Boas Práticas de Fabricação – Queijo Minas Artesanal

Além do LET ou Check List, o fiscal que realizar a análise do processo deverá providenciar nos
sites específicos, conforme tabela 3 a seguir, a cópia da documentação de responsabilidade
do governo do estado, baseada nas informações constantes no Requerimento e em outros
documentos do processo, em atendimento ao Decreto Estadual nº 47.441, de 03/07/2018.
Tabela 3 – Sites para busca de documentos
Documento

Site(s)

Cópia do CNPJ

www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br

Cópia da Inscrição Estadual

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

www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br

Cópia da Inscrição Estadual de Produtor Rural

www.sintegra.gov.br www.receita.fazenda.gov.br

Cópia de Extrato de Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP)

http://dap.mda.gov.br/

Comprovante de pagamento de Taxa de Vistoria

www.dae.prodemge.gov.br

Comprovante de pagamento de Taxa de Registro de
Estabelecimento

www.dae.prodemge.gov.br

4.3. Solicitação de Documentos
Os documentos necessários à constituição do processo de registro solicitado pelo
representante legal do estabelecimento são juntados levando-se em consideração a etapa de
análise do processo:
As etapas de análise do processo são:
-

aprovação de projeto de construção: início do processo de solicitação de registro
do estabelecimento no SEI (peticionamento – processo novo);

-

inspeção do terreno e avaliação da construção: após a construção do
estabelecimento conforme projeto aprovado e assinatura da Declaração de
Finalização da Construção (anexo X);

-

obtenção do registro: inclusão do restante dos documentos para registro após a
aprovação da construção.

As várias etapas de constituição e análise dos processos e os documentos necessários
encontram-se nas tabelas 4, 5 e 6 de estabelecimentos de produtos de origem animal, de
queijarias e de estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, respectivamente.
Deve ficar claro que no decorrer da análise e de acordo com as decisões /conclusões do
inspetor, pode ocorrer em cada etapa:
-

solicitação e/ou emissão de outros documentos;
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repetição de ações e/ou documentos (por exemplo: mais de uma vistoria e
consequentemente mais de um LET).

NOTA 3: As tabelas visam demonstrar que os documentos são juntados na medida em que
são necessários, sendo considerado processo completo aquele que possui toda a
documentação necessária para instruir o Requerimento.

Tabela 4 – Relação de Documentos para Registro – Estabelecimentos de POA
Documentos

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

(Aprovação de
projeto de
construção)

(Inspeção do
terreno e
avaliação da
construção)

(Obtenção do
Registro)

De responsabilidade do Representante Legal
Requerimento de Registro de Estabelecimento de
Produtos de Origem Animal (anexo IV)

X

Cópia do contrato social, para pessoa jurídica, ou cópia do
registro da propriedade ou do contrato de arrendamento,
para pessoa física (produtor rural)

X

Alvará de licença para localização e funcionamento da
prefeitura municipal, ou documento da prefeitura que o
isente

X

Memorial Descritivo Econômico-Sanitário e de Construção
(MDESC) conforme roteiro do IMA (anexo VII)

X

Planta baixa

X

Planta de fachada e cortes transversal e longitudinal

X

Planta de situação

X

Declaração de Finalização de Construção (anexo X)

X

Resultados de análise microbiológica e físico–química da
água de abastecimento

X

Atestado de saúde dos funcionários

X

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

X

Relação de fornecedores de leite (para registro de
estabelecimentos de leite).

X

Declaração sobre Programas de Auto-Controle (PAC) e
Abastecimento de Água (anexo XI)

X

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

Página
6.11

GIP
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA

Protocolo de solicitação de autorização do órgão
responsável pela proteção ambiental

X

De responsabilidade do serviço de inspeção
Cópia do CNPJ e inscrição estadual ou cópia do CPF e
inscrição de produtor rural

X

Laudo Técnico Sanitário de Estabelecimento e de Terreno
– LET (modelos definidos em norma específica)

X

Boleto para pagamento de taxa de vistoria

X

Boleto para pagamento da taxa de registro

X

Comprovante de pagamento da taxa de vistoria

X

Comprovante de pagamento da taxa de registro

X

Tabela 5 – Relação de Documentos para Registro – Queijarias
Documentos

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

(Aprovação de
projeto de
construção)

(Inspeção do
terreno e
avaliação da
construção)

(Obtenção do
Registro)

De responsabilidade do representante legal
Requerimento de Registro de Estabelecimento de
Produtos de Origem Animal (anexo IV)

X

Cópia do registro da propriedade ou do contrato de
arrendamento, para pessoa física (produtor rural); ou
Cópia do contrato social, para pessoa jurídica

X

Memorial Descritivo Econômico-Sanitário e de Construção
- Queijaria (MDESC – Queijaria) conforme roteiro do IMA
(anexo VIII)

X

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

X

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

X

Declaração de Finalização de Construção, conforme
modelo fornecido pelo IMA. (anexo X)

X

Atestado de saúde dos manipuladores da ordenha e da
produção

X

Exames anuais negativos de brucelose e tuberculose de
todos os animais conforme a Instrução Normativa SDA nº
10/2017, juntamente com a planilha de controle do

X
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rebanho, conforme modelo fornecido pelo IMA
(www.ima.mg.gov.br/agroindustria/queijos-artesanais)
Certificado de conclusão do curso de boas práticas de
ordenha e de fabricação de todos os manipuladores

X

Resultados de análise microbiológica e físico–química da
água de abastecimento e de análise microbiológica e físicoquímica do queijo, conforme parâmetros estabelecidos
pelo IMA

X

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

X

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

X

Fotografias (com legendas) das diversas dependências da
indústria, em diferentes ângulos, abrangendo todos os
equipamentos existentes, bem como os aspectos externos

X

De responsabilidade do serviço de inspeção
Cópia do CPF e inscrição de produtor rural ou Cópia do
CNPJ e inscrição estadual

X

Check List – BPA e BPF/QMA (modelo definido em norma
específica)

X

Boleto para pagamento de taxa de vistoria

X

Boleto para pagamento da taxa de registro

X

Comprovante de pagamento da taxa de vistoria

X

Comprovante de pagamento da taxa de registro

X

Tabela 6 – Relação de Documentos para Registro – Estabelecimentos Agroindustriais de
Pequeno Porte
Documentos

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

(Aprovação de
projeto de
construção)

(Inspeção do
terreno e
avaliação da
construção)

(Obtenção do
Registro)

De responsabilidade do Representante Legal
Requerimento de Registro de Estabelecimento de
Produtos de Origem Animal (anexo IV)

X
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Cópia do estatuto ou contrato social, para estabelecimento
coletivo

X

Cópia da ata de eleição e posse do representante legal do
estabelecimento coletivo

X

Alvará de licença para localização e funcionamento da
prefeitura municipal, ou documento da prefeitura que o
isente

X

Memorial Descritivo Econômico-Sanitário e de Construção
(MDESC) conforme roteiro do IMA (anexo VII)

X

Planta baixa

X

Planta de situação

X

Declaração de Finalização de Construção (anexo X)

X

Resultados de análise microbiológica e físico–química da
água de abastecimento

X

Atestado de saúde dos funcionários

X

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

X

Relação de fornecedores de leite (para registro de
estabelecimentos de leite).

X

Declaração sobre Boas Práticas de Fabricação
Abastecimento de Água (anexo XII)

X

e

De responsabilidade do serviço de inspeção
Cópia do CNPJ e inscrição estadual ou cópia do CPF e
inscrição de produtor rural

X

Cópia de Declaração de Aptidão ao Pronaf

X

Laudo Técnico Sanitário de Estabelecimento e de Terreno
– LET (modelos definidos em norma específica)

X

Boleto para pagamento da taxa de registro

X

Comprovante de pagamento da taxa de registro

X

NOTA 4: O servidor do IMA, responsável pela análise do processo, colocará os boletos para
pagamento das taxas de vistoria e de registro de estabelecimento no processo do SEI e,
posteriormente, buscará

os

comprovantes

de

pagamento

diretamente no

site

www.dae.prodemge.gov.br.
NOTA 5: Os estabelecimentos construídos sem registro no IMA devem requerer a “obtenção
de registro”. Para esses é importante considerar que:
-

não passaram pela etapa de aprovação do projeto;
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-

a estrutura pode ser adequada e o terreno não, ou vice-versa;

-

o terreno e a estrutura adequados podendo dispensar ou precisar de reforma;

4.4. Orientações gerais
a) Todo documento deve ser preenchido de forma correta, completa e suficiente para
subsidiar a análise;
b) Todo documento deve estar íntegro, sem rasuras, datado e assinado;
c) Os documentos devem ser compatíveis uns com os outros apresentando coerência
de informações, como por exemplo:
-

a classificação do estabelecimento deve ser a mesma em todos os documentos;

-

o Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção (MDESC) deve ser
compatível com a planta;

d) O Requerimento (disponibilizado no site do IMA para a entrada do processo de
forma física, ou em formulário próprio do SEI – Usuário Externo) deve ser
preenchido de forma completa e correta;
e) As informações de CNPJ e Inscrição Estadual do estabelecimento são apresentadas
por pessoa jurídica e as informações de CPF e Inscrição Estadual de Produtor Rural
quando o estabelecimento for registrado em nome de pessoa física.
NOTA 6: Para que o interessado seja registrado como estabelecimento de pessoa física,
obrigatoriamente ele deverá ser produtor rural e seu estabelecimento deverá estar situado
em propriedade rural.
f) Para estabelecimento coletivo, se o mesmo não possuir contrato social, deverá
apresentar declaração com a informação de inexistência deste;
g) O Alvará de Licença para Localização e Funcionamento refere-se à autorização
concedida pelas Prefeituras Municipais para o funcionamento do estabelecimento
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no local escolhido/pretendido pelo interessado. Quando a prefeitura fornecer
alvará apenas após a construção do estabelecimento, deverá ser anexado ao
processo documento da prefeitura com essa informação. E no momento de registro
do estabelecimento, o Alvará deverá ser anexado ao processo.
h) A carteira ou atestado de saúde dos funcionários deve conter informações
suficientes de modo a ficar claro que aquele funcionário está apto a ser manipulador
de alimentos;
i) As plantas devem ser apresentadas de modo a atender ao disposto no Regulamento
da Inspeção e Fiscalização Sanitária de Produtos de Origem Animal, baixado pelo
Decreto Estadual nº 38.691 de 10/03/97 no seu Art. 25, inciso X e XI.
Sendo assim:
-

a planta baixa, em escala 1:100, deve conter a localização de máquinas,
equipamentos, utensílios, pontos de água quente e fria, bem como de esgotos;

-

a planta de fachada e cortes nos sentidos longitudinal e transversal, em escala
de 1:50; e

-

a planta de situação, em escala de 1:500, contendo a localização de todas as
construções adjacentes ao estabelecimento e detalhamento de redes e
efluentes;

j) As plantas devem ter suas cotas descritas, para que seja possível sua análise digital.
k) As plantas devem ser fornecidas ao IMA em arquivo digital e em formato PDF;
l) A Declaração de Finalização de Construção (anexo X) é documento de modelo do
IMA que deve ser entregue ao representante legal no momento de aprovação do
projeto de construção, deve ser preenchida e assinada por este quando a
construção do estabelecimento estiver concluída, e deve ser anexada ao processo
para dar continuidade à tramitação;
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m) Diante da apresentação da Declaração de Finalização de Construção (anexo X), o
IMA deve agendar vistoria no estabelecimento para preenchimento do LET ou
Check List (modelos definidos em norma específica), para estabelecimentos e
queijarias, respectivamente.
n) O boleto para pagamento da taxa de vistoria deve ser anexado ao processo do SEI
ou entregue ao representante legal (em mãos ou via correios com AR), após a
assinatura da Declaração de Finalização de Construção (anexo X) pelo interessado;
o) A conferência pelo IMA, do pagamento da taxa de vistoria, deverá ser realizada no
site da PRODEMGE (www.dae.prodemge.gov.br), antes da vistoria para
preenchimento do LET ou Check List ser realizada.
p) O LET, ou Check List, (modelos definidos em norma específica) deve conter,
obrigatoriamente, no campo específico (Conclusão), parecer conclusivo sobre a
situação do estabelecimento, o qual deve ser claro e sucinto, possibilitando
entendimento imediato da decisão/parecer do serviço de inspeção.
NOTA 7: O LET, ou Check List, também é importante para comprovar a realização da vistoria,
fundamentar possíveis solicitações e justificar tomada de decisões e/ou determinações.
NOTA 8: O LET, ou Check List, é um documento destinado, exclusivamente, a retratar a
avaliação do inspetor, sua opinião e parecer; não devendo ser utilizado para transcrição das
informações prestadas pelo estabelecimento em outros documentos ou pessoalmente.
NOTA 9: Todas as vezes em que for efetuada vistoria, durante o trâmite do processo, o LET,
ou Check List, deve ser preenchido;
q) A Declaração sobre Programas de Autocontrole (PACs) e Abastecimento de Água
(anexo XI), assim como a Declaração sobre Boas Práticas de Fabricação e
Abastecimento de Água (anexo XII) (para estabelecimento agroindustrial de
pequeno porte), é documento de modelo do IMA, que deve ser entregue ao
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representante legal do estabelecimento após a vistoria da construção, para que seja
preenchida e assinada.
r) O boleto para pagamento da taxa de registro deve ser anexado ao processo após a
aprovação da construção através do LET, ou Check List, e de toda a documentação
do processo.
s) A conferência pelo IMA, do pagamento da taxa de registro, deverá ser realizada no
site da PRODEMGE (www.dae.prodemge.gov.br), antes da emissão e anexação do
certificado de registro no processo do SEI!
t) O Regulamento da Inspeção e Fiscalização Sanitária de Produtos de Origem Animal,
baixado pelo Decreto Estadual nº 38.691 de 10/03/97, no artigo 25, no seu
parágrafo primeiro, determina que os estabelecimentos de leite e derivados devem
juntar, aos documentos necessários para instruir pedido de registro, a cópia do
cartão sanitário expedido pelo IMA e exame sanitário de brucelose e tuberculose
do rebanho de todos os seus fornecedores de leite.
Para cumprir estas exigências, o interessado deverá apresentar ao IMA a lista de
todos os seus fornecedores de leite.
De posse da lista, o IMA fornecerá declaração atestando a conformidade dos
fornecedores de leite com as exigências sanitárias, incluindo a declaração no
processo do SEI. Assim, as propriedades dos fornecedores de leite deverão estar em
conformidade com o Programa Nacional de Erradicação de Brucelose e
Tuberculose;
u) O documento de autorização do órgão responsável pela proteção ambiental,
exigido pelo IMA, obedecerá a legislação específica vigente.
v) O registro do estabelecimento será aprovado e emitido certificado de registro
apenas em conjunto com aprovação e emissão de certificado de registro de pelo
menos um rótulo/produto.
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5. CONSULTA TÉCNICA
Em caso de dúvidas e/ou questionamentos técnicos específicos que, porventura, ocorram
durante a análise dos processos de registro de estabelecimento pelo serviço de inspeção da
CR, deverão ser abertos novos processos no SEI, relacionados aos processos de registro de
estabelecimento, para encaminhamento à GIP para consulta e esclarecimentos. O processo
de registro de estabelecimento referente à consulta que está se fazendo também deverá ser
encaminhado à GIP para embasamento.
NOTA 10: Os processos abertos no SEI para a realização de Consulta Técnica deverão ser do
tipo “IMA – Registro de Estabelecimento de Produtos 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 estabelecimento for encaminhado à GIP deverá estar com
a documentação completa de acordo com a situação em que se encontra.
É fundamental que a consulta técnica tenha as questões explícitas sobre as quais requer-se a
opinião da GIP.
A GIP responderá as consultas técnicas através de “IMA/GIP - Parecer Técnico – Resposta a
Consulta Técnica” (modelo SEI - anexo III), nesse mesmo processo aberto para a consulta.
Os processos de consulta técnica não deverão ser disponibilizados ao representante legal do
estabelecimento.

6. PROCESSOS DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO QUANDO O INTERESSADO ENTREGA A
DOCUMENTAÇÃO DE FORMA FÍSICA:
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a) Para a constituição inicial de um Processo de Registro de Estabelecimento é necessário
que a documentação para aprovação de projeto de construção esteja completa,
conforme item 4.3 – Solicitação de Documentos.
b) Os documentos apresentados, após serem conferidos, darão entrada no IMA através
de protocolo específico do qual deve constar:
-

identificação do documento (tipo, data, assunto);

-

data de entrada;

-

assinatura de quem recebeu.

NOTA 11: Todo documento apresentado, no decorrer da análise do processo, também deve
ser protocolado;
c) A unidade do IMA, que recebeu a documentação para aprovação de projeto de
construção, deverá abrir processo no SEI, digitalizar todos os documentos, inserir toda
a documentação no processo na mesma sequência em que se encontram na Relação
de Documentos para Registro (Tabelas 4 e 5), e enviar o processo para GIP, para
posterior distribuição.
NOTA 12: Toda unidade do IMA deve ter conhecimento sobre criação e tramitação de
processos no SEI.
NOTA 13: Quando o estabelecimento a ser registrado se localizar na unidade (CR) em que o
processo foi recebido, a análise desse, após envio à GIP, poderá ser iniciada antes da
distribuição da GIP.
d) Todo documento, para ser inserido no SEI, deve estar em formato PDF e ter, no
máximo, 20MB.
NOTA 14: Se o documento tiver mais de 20MB, deverá ser dividido em mais de um arquivo e
denominado de forma que permita seu entendimento.
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e) A partir da constituição inicial do processo, no decorrer de sua análise, todo
documento a ele referente deve ser anexado por data de entrada no IMA.
f) Toda comunicação do IMA ao interessado, relativo a este assunto, deve ser feita de
modo oficial no processo do SEI, impressa e entregue ao interessado em mãos ou pelo
correio (via AR).
NOTA 15: O IMA deve ter como comprovar a ciência do destinatário, e esta comprovação deve
ser juntada ao processo no SEI.
g) Os documentos que serão anexados ao processo devem estar íntegros, sem rasuras,
assinados, datados, perfeitamente legíveis; caso contrário, não terão valor como peça
processual;
h) As plantas devem ser fornecidas ao IMA em meio digital (pendrive, cd, dvd, etc.) e em
formato PDF.
NOTA 16: Não devem ser aceitas plantas impressas para constituição do processo, devido à
dificuldade de digitalização dessas para adicioná-las ao processo do SEI.
i) O interessado deve ser informado que, após a inclusão do processo no SEI, todos os
documentos, inclusive o meio digital (pendrive, cd, dvd, etc.) para entrega da planta,
serão devolvidos.
j) O representante legal, ou procurador por ele instituído, tem direito a vistas ao
processo e, para tal, deverá solicitar vistas através de e-mail encaminhado à GIP no email gip@ima.mg.gov.br.
NOTA 17: O e-mail solicitando vistas deverá ser anexado ao processo no SEI, antes da
disponibilização desse, para que seja oficializada a justificativa para disponibilização do
processo ao usuário externo.
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NOTA 18: 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.
k) O Certificado de Registro, após ser inserido no SEI, será impresso e encaminhado ao
representante legal do estabelecimento através de Notificação.
NOTA 19: A Notificação e comprovação de sua entrega ao representante legal, em mãos ou
pelos correios via AR, deverão ser anexadas ao processo no SEI.
l) A documentação física entregue ao IMA, inclusive o meio digital (pendrive, cd, dvd,
etc.) utilizado para entrega da planta, após digitalização e anexação ao processo do SEI
criado pelo IMA, deverá ser devolvida ao interessado por meio de Notificação
comprovando a devolução.
NOTA 20: Tanto o protocolo de entrega dos documentos no IMA quanto a notificação de
devolução, assinados pelo interessado, deverão ser anexados ao processo do SEI.
m) Quando o processo de registro de estabelecimento 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.
Obs: Ao tramitar o processo eletrônico também deverá ser tramitado o processo físico
do qual o mesmo faz parte, compondo um processo com parte física e parte eletrônica.
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n) 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 estabelecimento (Documento principal), incluir no
processo apenas um ofício do estabelecimento informando que o processo só existe
fisicamente, e então e então incluir a documentação complementar para continuidade
da tramitação de seu processo.

7. PROCESSOS DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO QUANDO O INTERESSADO SOLICITA O
REGISTRO DIRETAMENTE NO SEI – USUÁRIO EXTERNO:
a) Para que o usuário externo possa iniciar a solicitação de registro de estabelecimento
de produto de origem animal é necessário que faça 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).
NOTA 22: O usuário externo autorizado para peticionamento de registro de estabelecimento
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 encaminhado 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
estabelecimento de produto de origem animal, preenchendo as informações
solicitadas e inserindo os documentos necessários para aprovação de projeto de
construção.
c) Para a constituição inicial de um Processo de Registro de Estabelecimento diretamente
no SEI, é necessário que a documentação para aprovação de projeto de construção
esteja completa, conforme item 4.3 – Solicitação de Documentos.
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NOTA 23: O “Requerimento para registro de estabelecimento de produtos de origem animal”
será preenchido diretamente no SEI, identificado como “Documento Principal”.
d) Todo documento, para ser inserido no SEI, deve estar em formato PDF e ter, no
máximo, 20MB.
NOTA 24: 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 peticionados pelo usuário externo serão encaminhados pelo sistema
diretamente para a unidade IMA/GIP, que os receberá e encaminhará para a unidade
(CR) do IMA que deverá analisar o processo.
NOTA 25: A GIP poderá encaminhar processos para unidades (CRs) diferentes daquela em que
o estabelecimento será instalado, de acordo com a necessidade do serviço.
NOTA 26: Toda unidade do IMA deve ter conhecimento sobre criação e tramitação de
processo 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 27: 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) As plantas devem estar em formato PDF para possibilitar a análise digitalmente.
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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.
k) O Certificado de Registro será inserido no SEI pela GIP, também em formato PDF, e
disponibilizado ao usuário externo para a devida impressão.
l) Quando o processo de registro de estabelecimento 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 estabelecimento (Documento principal),
incluir no processo apenas um ofício do estabelecimento informando que o processo
só existe fisicamente, e então incluir a documentação complementar para
continuidade da tramitação de seu processo. O serviço de inspeção então deverá
relacionar esses dois processos (De registro de estabelecimento e intercorrente) 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.
Obs: Ao tramitar o processo eletrônico também deverá ser tramitado o processo físico
do qual o mesmo faz parte, compondo um processo com parte física e parte eletrônica.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Os processos de estabelecimento enviados à GIP sem análise realizada pelo SI da CR,
ou seja, sem os pareceres técnicos anexados, sem o parecer favorável à solicitação, ou
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quando sejam de responsabilidade de parecer final da CR (estabelecimentos 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.
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 vistoria e de registro de
estabelecimento 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 estabelecimento, o usuário deve solicitar cancelamento do
processo de registro do estabelecimento formalmente, para que o IMA proceda o
cancelamento dos DAEs emitidos referentes às taxas de vistoria e de registro de
estabelecimento.
e) Os fluxogramas da tramitação dos processos de registro de Estabelecimento de
Produtos 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).
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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 Estabelecimento de Produtos de Origem Animal
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9.1. Anexo V – Fluxogramas
Anexo V.1 – Fluxograma Registro de Estabelecimento e Rótulo Produto de Origem Animal
– Macro Peticionamento SEI

Anexo V.2 – Fluxograma Registro de Estabelecimento de Produto de Origem Animal –
Peticionamento SEI (1/2)
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Anexo V.3 – Fluxograma Registro de Estabelecimento de Produto de Origem Animal –
Peticionamento SEI (2/2)

Anexo V.4 – Fluxograma Registro de Estabelecimento de Produto de Origem Animal –
Macro Documentação Física

Página
6.29

P R O C E D I M E N T O S
GIP
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA

Anexo V.5 – Fluxograma Registro de Estabelecimento de Produto de Origem Animal –
Documentação Física (1/2)

Anexo V.6 – Fluxograma Registro de Estabelecimento de Produto de Origem Animal –
Documentação Física (2/2)

Página
6.30

P R O C E D I M E N T O S
GIP
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Página
6.31

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA

Anexo VI – Relação de Documentos Registro de Estabelecimento de Produtos de Origem
Animal

Anexo VII – Roteiro Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção

P R O C E D I M E N T O S
GIP
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Página
6.32

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA

Anexo VIII - Roteiro Memorial Descritivo Econômico Sanitário e de Construção – Queijaria

Anexo IX – Relação de Documentos Registro de Queijarias

P R O C E D I M E N T O S
GIP
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA

Anexo X – Declaração de Finalização de Construção

Anexo XI – Declaração – Programas de Autocontrole e Abastecimento de Água

Página
6.33

P R O C E D I M E N T O S
GIP
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

ASSUNTO: REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DE POA

Anexo XII – Declaração – Boas Práticas de Fabricação e Abastecimento de Água

Anexo XIII – Relação de Documentos Registro de Estabelecimento Agroindustrial de
Pequeno Porte – EAPP

Página
6.34

