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Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Defesa Agropecuária

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 21 DE MAIO DE 2019

(Publicada no DOU de 28 de maio de 2019)

ANEXO III(*)

TERMO DE COMPROMISSO

Identi�cação do Estabelecimento

Nome ou Razão social

"Declaro, para que se produza efeitos legais, estar ciente e de acordo que as comunicações, referentes ao registro no Cadastro Geral de Classi
(CGC/MAPA), entre este requerente e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderão ser realizadas por meio de correio eletrô
O(s) endereço(s) eletrônico(s) do requerente que deverá(ão) ser(em) usado(s) é(são):
____________________________________________________________________________________________________________________________________
O requerente assume ainda a responsabilidade de manter atualizado(s) seu(s) endereço(s) eletrônico junto ao Ministério da Agricultura, Pecuár
Abastecimento.

Data

Identi�cação e Assinatura do Representante legal

ANEXO IV(*)

MODELO PARA ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA OU MEMORIAL DESCRITIVO DAS

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO ESTABELECIMENTO

01 - Identi�cação do Estabelecimento:

NOME (EMPRESARIAL / PESSOA FÍSICA):

CNPJ/CPF:

02 - Finalidade:

Relacionar os produtos, as marcas e as respectivas atividades relacionadas a eles, bem como a

capacidade de produção.

03 - Aspectos Gerais do Estabelecimento:

Descrever o local onde o estabelecimento encontra-se instalado, sua estrutura física, as

instalações sanitárias e outras dependências, os controles contra pragas e insetos e a origem e o sistema

de controle da potabilidade da água.

04 - Seções que Compõem o Estabelecimento:

Descrever as diversas seções ou compartimentos utilizados para as atividades propostas que

compõem estabelecimento.

05 - Equipamentos e Utensílios:

Devem ser relacionados todos os equipamentos e utensílios existentes, mencionando a

�nalidade do uso, o material de constituição, especialmente das partes que entrarão em contato com o

alimento, bem como a respectiva capacidade de produção, quando for o caso.

06 - Fluxo das operações:

Descrever o �uxo das operações necessárias para elaboração dos produtos, desde a recepção

das matérias primas até a expedição do produto �nal.

07 - Rastreabilidade:

Descrever o sistema de rastreabilidade empregado para cada produto.

08 - Assinatura do Responsável Técnico
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