
PORTARIA Nº 275/98, DE 10 DE MARÇO DE 1998.

ESTABELECE NORMAS PARA O COMÉRCIO DE OVOS DE
GALINHA E DE CODORNA.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o artigo  19,  inciso  I  e  XI,  do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, e tendo em vista o disposto no artigo 2º da Lei nº
10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando  a  necessidade  de  preservar  a  qualidade  dos
ovos comercializados, quanto às condições higiênico-sanitárias e nutricionais,

considerando  a  necessidade  de  proteger  o  consumidor,  na
forma da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º - A comercialização de ovos de galinha e de codorna,
no  Estado  de  Minas  Gerais,  de  procedência  interestadual  e  intermunicipal,  deverá  ser  feita,
obrigatoriamente, com as seguintes especificações registradas em local visível da embalagem:

a) origem do produto;
b) cor;
c) tipo;
d) data da classificação;
e) prazo de validade.

§  1º  -  No item “origem do  produto”  deverá  constar  o
nome do estabelecimento de origem, responsável pela classificação e embalagem, e o endereço
completo (município, estado, CEP, telefone e fax).

§  2º  -  No  item  “cor”  deverá  constar,  segundo  a
coloração da casca:

a)  branco:  aquele  que  apresenta  casca  de
coloração branca ou esbranquiçada;

b)  de  cor:  aquele  que  apresenta  casca  de
coloração avermelhada.

§ 3º - No item “tipo”, o ovo será classificado, segundo o
seu peso ou tamanho, em 06 (seis) tipos:

·  Ti
po  1  -  jumbo:  com  peso  mínimo  acima  de  66
(sessenta  e  seis)  gramas  por  unidade  ou  792
(setecentos e noventa e dois) gramas por dúzia.
·  Ti
po 2 - extra: com peso entre 60 (sessenta) e 65
(sessenta  e  cinco)  gramas  por  unidade  ou  720
(setecentos e vinte) gramas por dúzia.
·  Ti
po  3  -  grande:  com peso  entre  55 (cinqüenta  e



cinco) a 60 (sessenta) gramas por unidade ou 660
(seiscentos e sessenta) gramas por dúzia.
·  Ti
po 4 - médio: com peso entre 50 (cinqüenta) a 55
(cinqüenta  e  cinco)  gramas por  unidade  ou  600
(seiscentos) gramas por dúzia.
·  Ti
po 5 - pequeno:  com peso entre 45 (quarenta  e
cinco)  a  50  (cinqüenta)  gramas  por  unidade  ou
540 (quinhentos e quarenta) gramas por dúzia.
·  Ti
po 6 - industrial: com peso abaixo de 45 (quarenta
e cinco) gramas por unidade ou 540 (quinhentos e
quarenta) gramas por dúzia.

§ 4º - No item “data da classificação” deverá constar a
data em que o ovo foi classificado no estabelecimento de origem, considerando esta data como
de  partida  para  contagem  do  prazo  de  validade  do  produto  de  responsabilidade  do
estabelecimento.

§  5º  -  O  item  “prazo  de  validade”  será  de  inteira
responsabilidade do estabelecimento de origem, que indicará o prazo máximo para consumo do
produto.

Art.  2º  -  Todos  os  ovos  destinados  ao  comércio  varejista
deverão estar enquadrados dentro dos seguintes critérios:

a) acondicionamento em embalagens de 6 (sies) ou
12 (doze) unidades e de 30 (trinta) unidades no caso de ovos de codorna, devendo o material
ser, previamente, aprovado pelo IMA;

b)  a identificação  das embalagens  deverá  seguir  o
que dispõe o artigo 1º desta Portaria;

c) fica vedada a reutilização, sob qualquer pretexto,
das embalagens dos ovos, destinadas ao comércio varejista.

Art. 3º - Todas as embalagens, a juízo da fiscalização do IMA,
estão sujeitas a:

a) abertura para conferência e reinspeção;
b) apreensão, quando tecnicamente exigido;
c) inutilização dos ovos considerados impróprios para

consumo humano.
Art. 4º - O trânsito de ovos “in natura” para comércio municipal

e intermunicipal, no Estado de Minas Gerais, deverá obedecer, no que couber, o disposto na Lei
nº 12.728, de 30 de dezembro de 1997.

Art. 5º - O IMA poderá, a seu juízo, aplicar ao estabelecimento
infrator as sanções previstas na legislação vigente aplicável à espécie.

Art.  6º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  em  Belo
Horizonte, aos 10 (dez) dias do mês de março de 1998.



Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


