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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 21 DE MAIO DE 2019 

• Art. 1º Estabelecer a amplitude, os requisitos, os critérios e os prazos para 
fins de registro no Cadastro Geral de Classificação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CGC/MAPA) de pessoas físicas ou 
jurídicas envolvidas no processo de classificação de produtos vegetais, seus 
subprodutos e resíduos de valor econômico.  

 

• Art. 3° O registro no CGC/MAPA é obrigatório para:  

 

• II - a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que por conta 
própria ou como intermediária processe, industrialize, beneficie ou embale 
produto vegetal, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa. 

 



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 21 DE MAIO DE 2019 

• Art. 5º O registro no CGC/MAPA será segmentado nos níveis básico, 
intermediário e completo, de acordo com: 

• I - a atividade; 

• II - o produto; 

• III - a amplitude de comercialização; 

• IV - as exigências dos países importadores; 

• V - os riscos identificados associados ao produto; 

• VI - os resultados de monitoramentos oficiais; 

• VII - o histórico de fiscalizações ou auditorias; e 

• VIII - as ocorrências de notificações de não conformidades nacionais ou 
internacionais. 



REGISTRO NO CGC MAPA 

• Alvará de funcionamento da empresa;  

• Contrato social ou outro ato constitutivo consolidado com suas alterações, 
se for o caso; 

• Fluxograma ou memorial descritivo contendo o detalhamento das etapas de 
produção, mencionando o tipo e a função de cada equipamento, bem como 
a capacidade de produção instalada, contendo, no mínimo, as informações 
apresentadas no Anexo IV; 

• Manual de boas práticas;  

• Certidão de Função Técnica, Anotação de Responsabilidade Técnica ou 
documento correlato, expedido pelo respectivo Conselho Profissional de 
Classe do Responsável Técnico; 

• VI- comprovante de pagamento do emolumento de registro 

 



SIPEAGRO- Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos 

 

 

• O sistema SIPEAGRO, foi desenvolvido para que as empresas possam 
solicitar os registros/cadastros dos seus estabelecimentos, bem como, 
solicitar registro/cadastro dos produtos comercializados, produzidos, 
embalados etc. 

 

 

 



PASSO A PASSO PARA O CADASTRAMENTO NO SIPEAGRO 

• Todas as informações necessárias para o interessado nesse cadastramento 
estão acessíveis no site do MAPA:  

• http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-
vegetal/registro/registro-no-cgc-mapa-in-no-09-2019   

 

• Antes de acessar o SIPEAGRO/CGC, o interessado deverá preencher o 
formulário no SOLICITA, no endereço:  

• https://sistemasweb.agricultura.gov.br/solicita/manterUsuarioExt.action. 
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Após o preenchimento e envio as solicitação, o interessado 
receberá, no e-mail fornecido, seu usuário e senha para 
acessar o sistema 



SIPEAGRO- Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos 

 

1 - Após acessar o portal do MAPA, clique no menu Sistemas: 

 

 

 

 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/


SIPEAGRO- Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos 

 

2 - Em seguida será apresentada uma página com a lista de disponíveis: 

 



4 - Após a autenticação, clique no link SIPEAGRO - Sistema 
Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários. 
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Deverá ser informado a área de interesse “Qualidade 
Vegetal”.   
 









• Após o cadastramento inicial o interessado deverá acessar as demais abas - 
estabelecimento, endereço, Contato, Responsável, Habilitações – RT e 
Enviar, conforme o caso, para a complementação dos dados e apresentação 
da documentação correspondente para fins de análise por parte do MAPA. 
  

 


