
PORTARIA Nº 258/97, DE 17 DE OUTUBRO DE 1997.

ADOTA  PADRÕES  TÉCNICOS  PARA  A   IDENTIFICAÇÃO
DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

O  DIRETOR-GERAL   DO   INSTITUTO   MINEIRO   DE
AGROPECUÁRIA-IMA,  no  uso da atribuição que lhe  confere  o  artigo  19,  inciso  I,  do
Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o disposto no artigo 126 do
Regulamento  da  Inspeção  e  Fiscalização  Sanitária  dos  Produtos  de  Origem  Animal,
baixado pelo Decreto nº 38.691, de 10 de março de1997,

considerando  a  necessidade  da  implantação  de  normas
destinadas à uniformização da rotulagem e embalagem de Carnes e Derivados,

considerando que a legislação em vigor recomenda a adoção
deste procedimento para garantir a integridade do produto e beneficiar o consumidor,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Devem  ser,  rigorosamente,  observados  os  critérios
gerais aplicáveis à embalagem e rotulagem de carne, de produtos de origem animal e
seus derivados,  a que se refere a Portaria  nº 257/97,  de 17 de outubro  de 1997,  do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

Art. 2º - Os embutidos e defumados, não enlatados, para venda
a granel, devem ser identificados por meio de lacre, preso a cada amarrado, contendo o
número de registro do estabelecimento.

Parágrafo único. Os produtos que não forem rotulados devem
portar, além do lacre, etiqueta com os dizeres exigidos pela legislação específica.

Art.  3º  -  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  da  afixação  de
etiqueta-lacre nos cortes primários (quartos de carcaça) e cortes secundários, no traseiro
e dianteiro de bovinos e bubalinos, bem como na meia carcaça de suíno, ovino e caprino,
obtidos nos estabelecimentos de abate.

§  1º  -  Entende-se  por  CORTES PRIMÁRIOS os  quartos  de
carcaças  obtidos  nos  estabelecimentos  de  abate,  resultantes  da  subdivisão  da  meia
carcaça em dianteiro e traseiro, por separação entre a quinta e a sexta costela.

§  2º  -  Entende-se  por  CORTES  SECUNDÁRIOS  DO
DIANTEIRO as  subdivisões  dos  cortes  primários  em  PALETA  e  DIANTEIRO  SEM
PALETA.



§  3º  -  Entende-se  por  CORTES  SECUNDÁRIOS  DO
TRASEIRO as subdivisões dos cortes primários do traseiro em TRASEIRO SERROTE e
PONTA DE AGULHA.

Art. 4º -  A etiqueta-lacre deve ser confeccionada em filme de
polietileno de baixa densidade, em modelo retangular, na medida de 4,5 cm por 21 cm,
apropriada para uso em contato com produto alimentício e sua afixação deve ser feita de
forma tal que,  por ocasião de sua remoção, seja destruída.

Art 5º - A etiqueta-lacre deve ter em uma face o carimbo oficial
da inspeção e na outra as seguintes informações:

I - Do estabelecimento:

. razão  social,  categoria,  endereço  completo,  CGC,
inscrição estadual e número do registro no IMA.

II - Da espécie abatida:

. espécie,  sexo,  identificação  do  corte,  data  de
produção, validade e temperatura do produto, que não poderá exceder a 7ºC.

Art. 6º - O lacre, a etiqueta e a etiqueta-lacre somente terão
validade oficial se previamente aprovados pelo IMA.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


