
PORTARIA Nº 257/97, DE 17 DE OUTUBRO DE 1997.

DISPÕE  SOBRE  EMBALAGEM  E  ROTULAGEM  PARA
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, incisos I e XI, do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o disposto na Lei nº 11.812, de 23
de janeiro de 1995, e do seu regulamento baixado pelo Decreto nº 38.691, de 10 de março de
1997,

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA EMBALAGEM

Art.  1º  -  Toda  e  qualquer  embalagem  destinada  a  produto  de
origem animal deve atender o disposto no Regulamento da Inspeção e Fiscalização Sanitária
dos Produtos de Origem Animal e demais normas federais aplicáveis à espécie.

Art.  2º  -  Quando  houver  interesse  comercial,  industrial  ou
sanitário,  de  acordo  com  a  natureza  do  produto,  pode  ser  exigida  embalagem  ou
acondicionamento estandardizado em formato, dimensão e peso.

Art. 3º - Em hipótese alguma pode ser utilizada embalagem que
tiver sido anteriormente usada para o acondicionamento de produto e matéria-prima de uso
não comestível.

Art.  4º  - Todo material  utilizado  em embalagem, que entre em
contato direto com alimento, deve atender ao disposto pela legislação específica do Ministério
da Saúde, não sendo permitido o uso daquela obtida a partir de material reciclado.

CAPÍTULO II

DA ROTULAGEM EM GERAL

Art.  5º - Todo produto de origem animal entregue ao comércio
deve estar identificado por meio de rótulo registrado, aplicado sobre a matéria-prima, produto,
vasilhame ou continente, diretamente destinado ao consumo ou a outro estabelecimento que
o beneficiará. 

Parágrafo  único.  Considera-se  rótulo  qualquer  identificação
impressa,  litografada,  dizeres  pintados  ou  gravados  a  fogo,  por  pressão  ou  decalcação,
aplicados sobre matéria-prima, produto ou embalagem. 

Art.  6º  -  Toda  e  qualquer  rotulagem  destinada  a  produto  de
origem animal deve atender o disposto no Regulamento da Inspeção e Fiscalização Sanitária
de Produtos de Origem Animal e demais normas federais aplicáveis à espécie.



Art.  7º  -  O produto  de  origem animal  que  for  fracionado  deve
conservar a rotulagem ou manter identificação do estabelecimento de origem.

Art. 8º - O IMA pode permitir, a seu critério, o emprego de rótulo
sob a forma de etiqueta ou de carimbo da inspeção.

Art.  9º  -  O  produto  que,  por  sua  dimensão,  não  comporte  no
rótulo todos os dizeres exigidos pelas normas legais e regulamentares, deve mencioná-los na
embalagem coletiva ( caixas, latas, vidros e outros).

Art.  10  -  A  data  de  fabricação,  conforme  a  natureza  da
embalagem  ou  envoltório,   deve  ser  impressa,  gravada,  declarada  por  meio  de  carimbo
indelével ou outro processo, a juízo do IMA, detalhando dia, mês e ano da fabricação e prazo
de validade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 11- É permitido constar no rótulo referência a prêmio obtido
em exposição, desde que confirmada sua concessão oficial.

§ 1º - É permitido o uso de desenhos alusivos às marcas
no rótulo.

§ 2º - No caso de marca com o nome de pessoa, viva ou
morta, será exigida a autorização do homenageado ou de seu representante legal,  caso o
interessado não faça prova do registro no órgão público competente.

§  3º  -  É  proibido  o  uso  de  marca,  dizeres  ou  desenho
alusivos a símbolos nacionais ou quaisquer indicações referentes a ato, fato, estabelecimento
e outros, da União,  dos Estados,  do Distrito Federal e dos Municípios, a menos que conte
com expressa autorização da autoridade competente.

§  4º  -  É  proibido  qualquer  denominação,  declaração,
palavra, desenho ou inscrição que transmita falsa impressão, forneça indicação errônea de
origem e de qualidade do produto, podendo essa proibição estender-se, a juízo do IMA, às
denominações impróprias. Proibe-se, ainda, dizeres, desenho, impresso ou litografia em cores
que possam mascarar o nome do produto. 

§  5º  -  A  marca  que  desobedecer  o  disposto  no  item
anterior, embora registrada no órgão competente, não pode, a juízo do IMA,  ser utilizada.

Art.  12- A quantidade de produto  contida em cada embalagem
deve atender às determinações do órgão público competente.

Art.  13  -  Pode  ser  utilizado  um  mesmo  rótulo  para  produto
idêntico,  fabricado  em  vários  estabelecimentos  da  mesma  empresa,  desde  que  seja  da
mesma quantidade,  denominação  e  marca,  com prévia  aprovação  do  IMA.  O rótulo  deve
conter, obrigatoriamente, a classificação de todos os estabelecimentos da empresa, seguido
dos respectivos números de registros, fazendo-se a identificação de origem pelo carimbo da
inspeção, gravado ou impresso sobre a embalagem ou rótulo. 

Art.  14  -  O  rótulo  deve  ser  impresso,  litografado,  gravado  ou
pintado, de acordo com a ortografia oficial e o sistema legal de unidades e medidas. 

Art.  15  -  É  proibido  usar,  em produto  destinado  ao  consumo,
rotulagem  impressa,  gravada,  litografada  ou  pintada  em  língua  estrangeira,  mesmo  com
tradução  para  o  português,  salvo  para  o  produto  importado,  com  autorização  do  órgão
competente.



Art. 16 - O rótulo ou carimbo da Inspeção Estadual deve sempre
referir-se ao estabelecimento  produtor  mesmo quando,  excepcionalmente,  sejam aplicados
nos entrepostos ou outros estabelecimentos fiscalizados. Neste último caso, deve constar do
rótulo a expressão: “produzido por (nome e número do registro da empresa no IMA)”, visando
a identificação para quem o produto foi fabricado. 

Art. 17 - No caso de cassação do registro ou do  relacionamento
ou, ainda, ocorrendo o fechamento do estabelecimento, fica o mesmo obrigado a inutilizar os
rótulos, carimbos e matrizes existentes em estoque, na presença do agente fiscal do IMA.

Art.  18  -  O  produto  com  denominação  estrangeira,
reconhecidamente generalizada no território nacional, quando destinado ao mercado interno,
pode manter a mesma denominação no rótulo e logo abaixo,  entre parênteses,  a tradução
para o português.

Art. 19 - No caso de produto normalmente exposto ao consumo
sem qualquer proteção, além do envoltório próprio ou casca, a rotulagem será feita por meio
de rótulo  impresso ou chapa litografada, que possa a ele se manter presa.

Art.  20  -  O  produto  perecível,  que  não  exigir  frio  para  sua
conservação, principalmente produto gorduroso transportado, deve trazer na embalagem, em
caracteres bem visíveis, a expressão: “TEME O CALOR”.

Art. 21 - O produto que contém corante,  conservante ou outras
substâncias permitidas, fará constar, expressamente, no rótulo, as substâncias contidas e as
respectivas porcentagens, obedecendo `as determinações do órgão público competente.

Art. 22 - O produto que se enquadrar como “alimento dietético” ou
“light” deve obedecer as normas do Ministério da Saúde ou outro órgão público competente.

Art.  23 - O rótulo e a embalagem de produto  não destinado à
alimentação  humana  deve  conter,  além  do  carimbo  da  Inspeção  Estadual,  a  declaração:
“NÃO COMESTÍVEL”.

Art. 24 - O rótulo destinado à embalagem de produto próprio para
a alimentação de animais deve conter, além do carimbo da Inspeção Estadual, a declaração:
“ALIMENTO PARA ANIMAIS”.

Art.  25  -  O número  de  registro  do  estabelecimento,  as  iniciais
“IMA” e, conforme o caso, as palavras “inspecionado” ou “reinspecionado”,  tendo,  na parte
inferior,  a palavra “Minas Gerais”,  representam os elementos básicos do carimbo oficial  da
inspeção, cujos formatos e emprego são fixados por esta Portaria.

Art.  26  -  Além  de  outras  exigências  previstas  em  legislação
específica, o rótulo deve conter, obrigatoriamente, as seguintes indicações:

a) razão social;
b) classificação do estabelecimento;
c) número de registro no IMA;
d) numero de registro do rótulo no IMA;
e) C.G.C ou número de inscrição de produtos rural;
f) inscrição estadual ou número de inscrição de produtor

rural;
g) endereço;
h) número de registro da marca.



Art. 27 - Os carimbos da Inspeção Estadual representam a marca
oficial utilizada pelos estabelecimentos sujeitos à fiscalização do IMA.

Art. 28 - Os carimbos da Inspeção Estadual devem obedecer à
descrição e aos modelos anexos desta Portaria,  respeitadas as dimensões da embalagem,
devendo  ser  colocados  em destaque  nas  testeiras,  nas  caixas  e  outros  continentes,  nos
rótulos ou produtos.

Art.  29  -  Os  diferentes  modelos  de  carimbos  da  Inspeção
Estadual,  a serem utilizados pelos  estabelecimentos  fiscalizados pelo  IMA,  obedecerão às
seguintes especificações:

a) dimensões: proporcionais à dimensão do rótulo;
b) forma: círculo com um triângulo central;
c)  dizeres:  número  de  registro  do  estabelecimento,

encimado pela  sigla  “IMA”,  com a palavra  “Inspecionado”   ou “Reinspecionado”  localizada
sobre a base do triângulo. Externamente, na parte inferior da base do triângulo,  deve figurar
a palavra “Minas Gerais”; 

d)  uso:  para  produtos  de  origem  animal   embalados  e
rotulados, destinados ao consumo humano.

CAPÍTULO III

DO REGISTRO DE RÓTULO

Art. 30 - O estabelecimento só pode utilizar rótulo registrado no
IMA.

Art. 31 - Quando impresso exclusivamente em língua estrangeira,
o rótulo não deve ser registrado no IMA; sua utilização,  entretanto,  só pode ser feita após
autorização da Autarquia, mediante plena satisfação de todas as exigências para o registro.

Art. 32 - O registro de rótulo deve ser requerido, pelo interessado,
em formulário próprio.

Art. 33 - Antes da solicitação do registro do rótulo, é facultado ao
interessado apresentar o croquis que pretende utilizar, acompanhado de clara indicação das
cores a empregar e do memorial descritivo de fabricação.

Art. 34 - Ao encaminhar o requerimento de registro, a unidade do
serviço local da Inspeção Estadual junto ao estabelecimento informará sobre a exatidão das
informações  prestadas,  especialmente  quanto  ao  memorial  descritivo  do  processo  de
fabricação, justificando eventual divergência.

Art.  35  -  Registrado  o  rótulo,  o  IMA devolverá  à  respectiva
Delegacia Regional a segunda e terceira vias do processo, devidamente autenticadas.



Art. 36 - O rótulo só pode ser utilizado para o produto a que está
destinado e nenhuma modificação pode ser feita sem prévia autorização do IMA.

Art.  37  -  O  estabelecimento  não  pode  adotar  nenhum
procedimento que impeça ou dificulte a imediata identificação dos dizeres da rotulagem ou do
carimbo da Inspeção Estadual.

Art. 38 - Nenhum estabelecimento terá ultimado o seu registro no
IMA sem que os rótulos dos seus produtos e subprodutos estejam aprovados e registrados
nesta Autarquia.

Art. 39 - Os carimbos da Inspeção Estadual devem reproduzir fiel
e exatamente os modelos determinados por esta Portaria.

Art. 40 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA-IMA,  aos  17
(dezessete) dias do mês de outubro de 1997.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


