MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA AMIPA
Versão n.º 01/2020 (20/02/2020)

MÓDULO: FILIAÇÃO
USUÁRIO: PRODUTOR PESSOA FÍSICA (PF) E PESSOA JURÍDICA (PJ)

1- COMO FAZER O LOGIN
Para acesso ao Sistema Amipa, digitar https://www.sistema.amipa.com.br.

A página inicial do Sistema (conforme imagem abaixo) traz ao usuário informações
completas sobre o método de filiação à Associação Mineira dos Produtores de Algodão, assim
como a relação de benefícios ofertados pela entidade para o (a) produtor (a) de algodão (PF ou PJ)
em situação de regularidade associativa e de acordo com as condições de liberação sob
consulta à Amipa.
Para iniciar o processo de FILIAÇÃO o usuário deverá clicar no botão “Acessar o
Sistema” (conforme imagem abaixo). A partir daqui será iniciado o procedimento de login.

Executado o click, abrirá nova página na qual o usuário visualizará a relação de documentos
que serão necessários ao processo (conforme imagem abaixo). Juntar os documentos.

Ao clicar em “Acessar o Sistema”, o usuário será redirecionado para a tela de login
(conforme imagem abaixo, à esquerda). No primeiro acesso ao Sistema será necessário realizar o
cadastro de usuário (conforme imagem abaixo, à direita).

Cadastrar o nome do usuário, o número do CPF ou do CNPJ, o e-mail, a senha e a
modalidade de filiação do (a) produtor (a), seja pessoa física ou jurídica, e que será registrado
no Sistema (conforme 1ª imagem abaixo). Após deverá clicar em “Registrar” (conforme 2ª imagem
abaixo).

2 – COMO NAVEGAR NA TELA INICIAL DO SISTEMA

Na tela inicial o usuário terá acesso ao menu de navegação localizado na lateral esquerda da
página (conforme imagem abaixo). Para iniciar a filiação, clicar no botão de “Filiação” localizado
no topo da página (conforme imagem abaixo).

IMPORTANTE: o menu buscará automaticamente a opção de Filiação (pessoa física ou
pessoa jurídica) de acordo com a seleção que o usuário escolheu anteriormente: no momento
em que efetuou o registro no Sistema (vide página 3).

ABAIXO, TELA INICIAL PARA FILIAÇÃO DE PESSOA FÍSICA:

ABAIXO, TELA INICIAL PARA FILIAÇÃO PESSOA JURÍDICA:

IMPORTANTE: para os próximos passos de preenchimento de dados do (a) produtor (a) ou
empresa a ser filiado (a), o usuário deverá ficar atento à documentação que necessitará estar
de posse para concluir o processo. Ao iniciar a navegação pelo Sistema a relação de
documentos foi devidamente orientada (vide página 2).
3 – COMO CADASTRAR DADOS
No menu à esquerda (conforme imagem abaixo), o usuário iniciará clicando em “Dados do
Produtor >> Cadastro do Produtor” para pessoa física ou “Dados do Produtor >> Dados
cadastrais da empresa” para pessoa jurídica, para então inserir os dados obrigatórios e, após
preencher, clicar em “Salvar”. A partir deste ponto, prosseguirá com o lançamento de dados que
serão solicitados nas próximas telas, sempre clicando em “Salvar”.

IMPORTANTE: o preenchimento de todos os dados solicitados é obrigatório para que o
comando “Salvar” seja ativado e o usuário prossiga com o processo. Caso algum dado não seja
devidamente preenchido o botão “Salvar” não ficará ativo.

ABAIXO, TELA PARA CADASTRAR DADOS DE PESSOA FÍSICA:

ABAIXO, TELA PARA CADASTRAR DADOS DE PESSOA JURÍDICA:

MUITA ATENÇÃO!

Alertamos o usuário a preencher com critério as indicações de e-mails solicitadas no
“Formulário de Filiação” no campo “2 - DADOS PARA CADASTRAMENTO NA AMIPA”,
pois os e-mails informados ali serão cadastrados no SINDA – Sistema Nacional de Dados do
Algodão e passarão, automaticamente, a receberem todas as comunicações sistêmicas da
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Abrapa, quanto a assuntos relativos aos
programas Algodão Brasileiro Responsável – ABR, SAI – Sistema Abrapa de Identificação e
SBRHVI – Standard Brasil HVI (conforme imagem abaixo).

Após o usuário ter realizado o preenchimento de todos os dados, o último passo será
imprimir o “Formulário de Filiação” e coletar a assinatura do (a) produtor (a) ou representante
legal (caso de filiação de pessoa jurídica). Após, clicar no comando “Imprimir Formulário”
(conforme imagem abaixo). Na mesma tela estarão listados os documentos que deverão ser
apresentados para confirmar o cadastro no Sistema. O usuário deverá consultar a lista a fim de
verificar se terá à sua disposição todos os documentos necessários para finalizar o cadastro.

FORMULÁRIO DE FILIAÇÃO

4 – COMO ANEXAR DOCUMENTOS NO SISTEMA
Após estar em posse do “Formulário de Filiação” assinado e de todos os documentos
necessários para apresentação à Amipa (vide página 2), o usuário deverá realizar o upload dos

documentos no Sistema. Para isso, deverá digitalizar os documentos e os anexar ao Sistema
(conforme imagem abaixo) clicando na aba “Arquivos de Documentos” localizada no menu lateral.
Após clicar em “Arquivos de Documentos” será aberta uma nova página para upload dos
documentos (conforme imagem abaixo). Para anexar um arquivo, clicar em “Escolher arquivo”,
fazer o upload e clicar em “Salvar”. IMPORTANTE: atente que ao lado da opção para escolher
arquivo estará a descrição do documento que deverá ser anexado. Repita o processo para cada
documento solicitado lembrando de clicar no botão “Salvar”.

O documento “Formulário de Filiação” refere-se ao formulário anteriormente preenchido
no próprio Sistema. O usuário deverá fazer a impressão do formulário, coletar assinatura no
local indicado e digitalizá-lo ASSINADO para fazer o upload para o Sistema. É obrigatória a
assinatura do (a) produtor (a) ou representante legal da empresa que pleiteia a filiação na
Amipa.
5 – DADOS DO (A) PRODUTOR (A) OU EMPRESA EM PROCESSO DE FILIAÇÃO
Caso o usuário precise fazer alguma alteração nos dados preenchidos no Sistema, poderá
retornar ao processo acessando o menu na aba “Dados dos Produtores” (conforme imagem abaixo).
Neste espaço poderão ser alterados os dados pessoais (PF) e cadastrais (PJ), o endereço, os dados de

contato responsável e os dados da (s) fazenda (s). Feito isso, bastará alterar as informações
necessárias e clicar em “Salvar” para atualizar e registrar as novas informações no Sistema.

IMPORTANTE:

1) Caso seja feita alguma alteração de dados, estes também deverão ser alterados no
“Formulário de Filiação”. Sendo assim, caso o usuário tenha feito a impressão do
formulário e realizado o upload, deverá executar uma nova impressão do formulário
correto e o anexar ao Sistema novamente.

2) As alterações nos dados poderão ser feitas somente até o momento de avaliação do
processo pela Amipa (conforme imagem abaixo). Após a entidade executar a
aprovação dos dados, estes serão encerrados no Sistema e não mais poderão ser
alterados.

6 – AVALIAÇÃO DE DADOS E DE DOCUMENTOS PELA AMIPA

Na tela inicial ficará em destaque para o usuário o status de avaliação do seu processo pela
Amipa (conforme imagem acima). Esse status será alterado pela Associação conforme realizada a
avaliação dos dados e a análise da documentação disponibilizada pelo usuário e poderá ser indicada
assim:
• Aguardado Avaliação.
• Pendente – documentação pendente de envio.
• Aprovado – dados e documentos aprovados. Filiação ou recadastramento realizado.

IMPORTANTE:
1) Caso ocorra pendência de apresentação de documentos, a Amipa estabelecerá contato com o
usuário diretamente pelo e-mail cadastrado no Sistema para relacionar as providências que
deverão ser tomadas para prosseguimento no processo de filiação. Uma vez apontada a
pendência, a regularização deverá se dar diretamente no ambiente do Sistema,
portanto, necessário logar e executar a regularização da pendência. A Associação não
validará documentos apresentados por e-mail.

2) Se o processo de recadastramento for concluído sem nenhum impedimento (status:
“Aprovado – dados e documentos aprovados. Filiação ou recadastramento realizado”), o
usuário receberá da Associação, via e-mail cadastrado no Sistema, o boleto para
pagamento da taxa de contribuição de filiação cujo vencimento será de 15 (quinze) dias
contados a partir da emissão.

3) Assim que a taxa de filiação for quitada, a Associação emitirá o recibo e a Declaração de
Filiação e os disponibilizará para download direto no Sistema.

Em caso de dúvidas sobre o processo de filiação na Amipa, ou sobre operação no Sistema,
segue abaixo orientação para contato.

Base de apoio ao Sistema:
Nome:

Cintia Augusta Pereira Silva

Cargo:

Auxiliar administrativa da Amipa

Telefone:

(34) 3821-5828 / (34) 9 9918-6759 (WhatsApp Amipa)

E-mail:

amipa@amipa.com.br

