
Modelos de rótulos 
Santo Antônio da Patrulha, RS 

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 

Serviço de Inspeção Municipal 

 

Referência legal 
 

• Decreto Municipal nº 307, de 26 de dezembro de 2019 ; 
• Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do produto; 
• RDC nº 25 de 5 de fevereiro de 2013, ANVISA; 
• RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012, ANVISA; 
• RDC nº 13, DE 02 de janeiro de 2001, ANVISA; 
• RDC nº 35, de 17 de junho de 2009, ANVISA; 
• RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002, ANVISA; 
• Lei nº 10.674 de 16 de maio de 2003; 
• Portaria nº 157 de 19 de agosto de 2002, INMETRO; 
• RDC nº 26, de 2 de julho de 2015 , ANVISA; 
• RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002, ANVISA; 
• RDC n° 163, de 17 de agosto de 2006, ANVISA; 
• RDC nº 359 de 23 de dezembro de 2003, ANVISA; 
• RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003, ANVISA; 
• RDC N° 136, de 8 de fevereiro de 2017, ANVISA; 
• Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017, MAPA; 
• Portaria nº 6, de 25 de julho de 1985; 
• E normas complementares. 



Rótulo para carne/miúdos de ave temperados resfriada/congelada (MODELO)  
Consultar: RDC N° 13, DE 02 DE JANEIRO DE 2001, ANVISA 

Peso líquido:      ou      Deve ser pesado na presença do consumidor 
                                                         Peso da embalagem: 

Composição ou ingredientes: 

INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Contém glúten ou não contém glúten 

NOME DO PRODUTO 

Este alimento se manuseado incorretamente e ou consumido cru pode causar 
danos à saúde. 
 

Para sua segurança, siga as instruções abaixo: 
- Mantenha refrigerado ou congelado. Descongele somente no refrigerador ou 
no Micro-ondas. 
- Mantenha o produto cru separado dos outros alimentos. Lave com água e 
sabão as superfícies de trabalho (incluindo as tábuas de corte), utensílios e 
mãos depois de manusear o produto cru. 
- Consuma somente após cozido, frito ou assado completamente. 
(As instruções mínimas obrigatórias podem ser complementadas com 
ilustrações, de forma a facilitar a sua compreensão) 

Temperatura de manutenção 
Ex: Mantenha refrigerado de ..... a ..... °C 
 

Orientação de conservação doméstica, com indicação 
de validade para cada temperatura (no caso de 
produtos congelados) 

Ex: carne resfriada  temperada de ....  
Corte: 

 

                     Coxas 
                     Sobrecoxas 

ALÉRGICOS: Ex: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA, etc.   

Razão Social/Classificação do 
estabelecimento/CNPJ ou 
CPF/Inscrição Estadual/Endereço do 
estabelecimento produtor/Santo 
Antônio da Patrulha, 
RS/CEP/Fone/Registro na Secretaria 
Municipal da Agricultura e Meio 
Ambiente, SIMSAP, nº 0000/000 

FAB/LOTE: 

VALIDADE: 
  

__/__/____ 

__/__/____ 

Arial 
2x1cm embalagens até 2kg 
4x2cm 


