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Titulo: Processos de migração de estabelecimentos e rótulos
1. Processo de Migração de registro:
1.1.Interessado Fase 1
a. Os processos de migração de registro e de rótulos já estarão disponíveis automaticamente
b. O interessado deverá realizar a busca pelo numero de registro do estabelecimento no SISP ou pelo
CNPJ da empresa

c. Deverá selecionar o processo que lhe interessa e clicar em “EDITAR PROCESSO”
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d. Posteriormente deverá preencher os formulários online e realizar o upload das plantas
e. Os formulários deverão conter os dados atualizados e a planta deverá ser a ultima planta aprovada
pelo CIPOA
f. Caso tenha sido realizada alguma alteração na planta sem a aprovação do órgão o interessado deverá
migrar a planta aprovada. A regional deverá enviar ao CIPOA o processo físico para verificação
g. Caso seja necessária alguma adequação na planta devido a mudanças na legislação ou a planta atual
estar diferente da planta aprovada o interessado posteriormente deverá adequar o processo
solicitando remodelação da planta.

h. Após preenchimento dos formulários e upload da documentação o interessado deverá enviar o
processo para análise
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1.2.EDA Fase 1
a. O medico veterinário regional receberá e-mail informando sobre o envio do processo
b. Deverá realizar as análises pertinentes

c. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho listando
as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao interessado
para correções e adequações.
d. Após aprovação o processo será remetido ao CIPOA para avaliação

1.3.CIPOA fase 1
a. O medico veterinário do CIPOA receberá e-mail informando sobre o envio do processo
b. Deverá realizar as análises pertinentes
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c. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho listando
as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao interessado
para correções e adequações.
d. Após aprovação o processo retornará ao interessado para conclusão da segunda etapa do processo de
migração.

1.4.Interessado fase 2
a. Após aprovação da primeira etapa do processo de migração do estabelecimento o interessado deverá
encaminhar a documentação para conclusão da fase 2 e efetivação da migração.
b. Deverá realizar a busca do estabelecimento pelo GRID;
c. “EDITAR” o processo para inserção do restante da documentação
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d. Upload dos seguintes documentos: Contrato social, contrato com RT, analise de água atualizada, copia
da documentação do RT e demais documentos pertinentes.
e. Após inserção da documentação o interessado deverá encaminhar o processo para análise;

1.5.EDA Fase 2:
a. O medico veterinário regional irá receber e-mail informando que o interessado encaminhou a
documentação;

b. Também deverá analisar e aprovar toda a documentação anexada pelo interessado
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c. Após aprovação de toda documentação o medico veterinário regional deverá “Aprovar o processo”
que será remetido eletronicamente ao CIPOA.

1.6.CIPOA Fase 2:
a. Quando o medico veterinário regional encaminhar o processo ao CIPOA automaticamente será
enviado e-mail notificando o envio do processo;

b. O CIPOA irá realizar a analise e aprovação da documentação;

c. Com a documentação devidamente analisa e aprovada o CIPOA o processo do estabelecimento estará
devidamente migrado para o sistema GEDAVE.
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2. Processo de Migração de rótulos:
2.1.Interessado:
a. Os processos de migração de registro e de rótulos já estarão disponíveis automaticamente
b. O interessado deverá realizar a busca pelo numero de registro do estabelecimento no SISP ou pelo
CNPJ da empresa

c. Deverá selecionar o processo que lhe interessa e clicar em “EDITAR PROCESSO”

d. Posteriormente deverá preencher os formulários online e realizar o upload dos layouts
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e. Os formulários deverão conter os dados atualizados e o layout deverá estar em conformidade com os
padrões legais exigidos

f. Após preenchimento dos formulários e upload da documentação o interessado deverá enviar o
processo para análise
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2.2.EDA
a. O medico veterinário regional receberá e-mail informando sobre o envio do processo
b. Deverá realizar as análises pertinentes

c. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho listando
as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao interessado
para correções e adequações.
d. Após aprovação o processo será remetido ao CIPOA para avaliação

2.3.CIPOA
a. O medico veterinário do CIPOA receberá e-mail informando sobre o envio do processo
b. Deverá realizar as análises pertinentes
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c. Caso constate a impossibilidade no solicitado deverá reprovar o processo e elaborar despacho listando
as não conformidades encontradas que impossibilite o pleito. O processo retornará ao interessado
para correções e adequações.
d. Após aprovação o produto estará devidamente migrado no sistema.
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