
 

 

 

ANEXO VIII – Etapas para Registro de Rotulagem de Produtos Regulamentados Versão 3.0 – Considerando somente pareceres favoráveis 

ETAPAS (O QUE) QUEM COMO PARA QUEM DETALHAMENTO 

1º Interesse em iniciar uma nova produção 

após avaliação técnica sobre a possibilidade 

do fluxo produtivo 

RT e/ou 

responsável legal  
Preenchimento da Autorização de Registro 

para Novos Produtos (anexo II) e entrega 

deste impresso ao MVH 

MVH Demonstração de interesse 

com embasamento técnico 

2º Parecer Favorável sobre o Pedido de 

Autorização de Registro para Novos 

Produtos 

MVH  Preencher o campo 4 do Anexo II  Responsável 

legal e/ou RT 
Por avaliação técnica o 

estabelecimento possui 

condições para realizar a 

nova produção 

3º Estudo técnico sobre o novo produto  

com definição do processo de fabricação e 

da rotulagem 
 

RT e/ou 

responsável legal 
Preencher o Memorial Descritivo de 

Fabricação e Rotulagem (Anexo III), 
sendo opcional o preenchimento do Check 

List de Rotulagem (Anexo IV) e entrega 

impresso ao MVH 

MVH Conforme Manual 

Orientativo de Rotulagem 

(Anexo V) e Tabela de 

Legislação de Rotulagem 

(Anexo I) 

4º Estudo técnico sobre a solicitação e 

emissão de parecer favorável 
MVH Preencher o campo 16 do Anexo III. 

Colocar carimbo de uso profissional e 

carimbo de Aprovado parcialmente sobre 

o(s) rótulo(s) no campo 17 
 

RT e/ou 

responsável legal 
Análise técnica dos 

documentos recebidos. 

Carimbar, datar e assinar, 

rubricar todas as páginas. 

Devolver o documento 

impresso ao RT e/ou 

responsável legal para 

arquivamento 

5º Autorização do início de produção  MVH Devolução do o Memorial Descritivo de 

Fabricação e Rotulagem (Anexo III) 

constando carimbo APROVADO 

RT e/ou 

responsável legal 
A empresa encontra-se 

autorizada a iniciar a nova 

produção 

6º Atualização da Grade de Produtos 

Registrados 
RT e/ou 

responsável legal 
Atualizar a Grade de Produtos Registrados 

(Anexo VII) e entregar impressa ao MVH 
MVH RT ou responsável legal e 

MVH devem assinar  

7º Envio da Grade de Produtos Registrados 

atualizada para a CIDASC 
 

MVH Enviar por e-mail, em formato digital, ao 

MVC do SIE e quando SISBI também em 

formato editável 

MVC Manter arquivo digital do 

Memorial Descritivo de 

Fabricação e Rotulagem, 

para envio à Cidasc quando 

solicitado 

8º Arquivamento digital na Cidasc MVC Incluir no COORDSIE ou outro local 

definido pelo DEINP 
Deinp 

Finalização do processo 

Obs.: Os documentos físicos devem ser arquivados no controle de qualidade da empresa e em formato digital nos arquivos do MVH 



 

 

 

ANEXO VIII – Etapas para Registro de Rotulagem de Produtos Não Regulamentados Versão 3.0 – Considerando somente pareceres favoráveis 

ETAPAS (O QUE) QUEM COMO PARA QUEM DETALHAMENTO 

1º Interesse em iniciar uma nova produção 

após avaliação técnica sobre a possibilidade 

do fluxo produtivo 

RT e/ou 

responsável legal  
Preenchimento da Autorização de Registro 

para Novos Produtos (anexo II), e entrega 

deste impresso ao MVH 
 

MVH Demonstração de interesse 

com embasamento técnico 

2º Parecer Favorável sobre o Pedido de 

Autorização de Registro para Novos 

Produtos 

MVH  Preencher o campo 4 do Anexo II, e 

enviar uma cópia em formato digital ao 

MVC do SIE 
 

Via impressa para 

Responsável 

legal e/ou RT. 
Via digital para 

MVC do SIE 

Por avaliação técnica o 

estabelecimento possui 

condições para realizar a 

nova produção 

3º Desenvolvimento do processo de Partida 

Piloto 
RT e/ou 

responsável legal 
Preenchimento do Formulário de 

Procedimentos para Partida Piloto (Anexo 

VI) e entrega deste impresso ao MVH 

MVH 
Estudo técnico sobre o 

produto 

4º Autorização da fabricação de partida 

piloto 
MVH Preenche a etapa 2 do formulário de 

procedimento para partida piloto (Anexo 

VI) 

RT e/ou 

responsável legal 
A indústria está autorizada a 

iniciar a produção de partida 

piloto, desde que comunique 

dia e horário desta ao MVH 

5º Estudo técnico sobre o novo produto com 

definição do processo de fabricação e da 

rotulagem para preenchimento do Memorial 

Descritivo de Fabricação e Rotulagem 
 

RT e/ou 

responsável legal 
Preencher o Memorial Descritivo de 

Fabricação e Rotulagem (Anexo III), 
sendo opcional o preenchimento do Check 

List de Rotulagem (Anexo IV) e entregar 

este impresso ao MVH 

MVH Conforme Manual 

Orientativo de Rotulagem 

(Anexo V) e Tabela de 

Legislação de Rotulagem 

(Anexo I) 

4º Estudo técnico sobre a solicitação e 

emissão de parecer favorável 
MVH Preencher o campo 16 do Anexo III. 

Colocar carimbo de uso profissional e 

carimbo de Aprovado parcialmente sobre 

o(s) rótulo(s) no campo 17 
 

RT e/ou 

responsável legal 
Análise técnica dos 

documentos recebidos. 

Carimbar, datar e assinar. 

Devolver o documento 

impresso ao RT e/ou 

responsável legal para 

arquivamento 

5º Envio para análise pela Cidasc MVH O Formulário de procedimento para 

partida piloto (Anexo VI) e o Memorial 

Descritivo de Fabricação e Rotulagem 

(Anexo III) são enviados digitalmente ao 

MCV do SIE 
 

MVC do SIE Digitalização de todos os 

documentos 



 

 

 

6º Envio para o Deinp MVC do SIE Inserção dos documentos digitais no 

sistema SGPe 
MVC do Deinp Abrir um processo do SGPe 

7 º Análise e aprovação pelo Deinp MVC do Deinp O MVC realiza análise técnica do material 

recebido. Havendo aprovação , executa-se 

a assinatura digital do Memorial 

Descritivo de Fabricação e Rotulagem 

(Anexo III) e envia por meio de SGPe 

para o MVC do SIE, para que este envie 

digitalmente ao MVH 

MVC do SIE O MVC do Deinp poderá 

aprovar, sugerir alterações 

ou rejeitar itens propostos. 

8º Autorização do início de produção  MVH Devolução do Memorial Descritivo de 

Fabricação e Rotulagem (Anexo III) 

constando assinatura digital 
 

RT e/ou 

responsável legal 
A empresa encontra-se 

autorizada a iniciar a nova 

produção 

9º Atualização da Grade de Produtos 

Registrados 
RT e/ou 

responsável legal 
Atualizar a Grade de Produtos Registrados 

(Anexo VII) e entregar impressa ao MVH 
MVH RT ou responsável legal e 

MVH devem assinar 

10º Envio da Grade de Produtos Registrados 

atualizada para a CIDASC 
 

MVH Enviar por e-mail, em formato digital, ao 

MVC do SIE e quando SISBI também em 

formato editável 

MVC Manter arquivo digital do 

Memorial Descritivo de 

Fabricação e Rotulagem, 

para envio à Cidasc quando 

solicitado 

11º Arquivamento digital na Cidasc MVC Incluir no COORDSIE ou outro local 

definido pelo DEINP 
Deinp 

Finalização do processo 

Obs.: Os documentos físicos devem ser arquivados no controle de qualidade da empresa e em formato digital nos arquivos do MVH. 

 


