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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO 

DE PRODUTOS JUNTO AO SERVIÇO INSPEÇÃO 

 

Todo produto de origem animal produzido no território do CIESP deve ser registrado no 

Serviço de Inspeção Municipal executado e coordenado pelo CIESP.  

 

Para efeito de registro de rótulos, o estabelecimento deve obter a aprovação do processo de 

fabricação, de formulação, da composição do produto, das marcas e dos rótulos, assim como 

atender outras determinações que venham a ser fixadas em normas complementares. 

 

I – Etapa única 

✓ Preencher o formulário “Registro de Rótulo de Produtos de Origem 

Animal” 

Disponível em: https://forms.gle/4t2d3S8RKmXRreis7  

Necessário:  

• Memorial descritivo da fabricação do produto contendo: 

a) matérias-primas e ingredientes, com discriminação das quantidades e 

dos percentuais utilizados e em ordem decrescente; 

b) descrição das etapas de recepção, de manipulação, de beneficiamento, 

de industrialização, de fracionamento, de conservação, de embalagem, 

de armazenamento e de transporte do produto; 

c) descrição dos métodos de controle realizados pelo estabelecimento 

para assegurar a identidade, a qualidade e a inocuidade do produto; 

d) relação dos programas de autocontrole implantados pelo 

estabelecimento. 

e) croqui do rótulo que represente fielmente a utilização das suas cores e 

tamanhos; 

f) fichas técnicas de cada aditivo, quando couber; 

g) a descrição das análises laboratoriais a serem realizadas e sua 

frequência; 

h) comprovante de pagamento da taxa de análise de rótulos e produto, 

quando couber; 

 

Após aprovado, o rótulo, deverá ser inserido pelo estabelecimento no sistema do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento denominado e-SISBI. 

 

https://forms.gle/4t2d3S8RKmXRreis7
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ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTOS E RÓTULOS 

 

 

A análise prévia de documentos e rótulos pode ser solicitada a qualquer momento, em 

caráter opcional, e tem o objetivo de reconhecer, de forma antecipada, possíveis 

inconsistências nos documentos. Dessa forma, auxilia os produtores no processo de registro 

de seus estabelecimentos, pois permite que as adequações necessárias sejam realizadas antes 

do envio da versão final do documento para composição do processo.  

 

 

Formulário para análise prévia de documentos  

Disponível em: https://forms.gle/eeNBM1qV5moK5t8W7  

 

Formulário para análise prévia de rótulos 

Disponível em: https://forms.gle/pygLVYbF9DoRMfXDA  

 

https://forms.gle/eeNBM1qV5moK5t8W7
https://forms.gle/pygLVYbF9DoRMfXDA

