LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PORTARIA Nº 868, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1998
O Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições
legais e considerando:
a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de
alimentos visando a proteção à saúde da população e a necessidade de fixar os requisitos mínimos
de características e qualidade a que devem obedecer o COMPOSTO LÍQUIDO PRONTO PARA
CONSUMO;
o material técnico-científico apresentado pelos fabricantes e importadores, sobre
composição, toxicidade, inocuidade e ausência de potencial de indução à dependência;
que os trabalhos demonstram que as substâncias isoladamente não apresentam efeitos
nocivos ou tóxicos nas quantidades apresentadas nas composições analisadas;
que os produtos são comercializados nos EUA, Japão e vários países da Europa;
que o produto não apresenta potencial de indução a vício;
que o produto não se enquadra no Regulamento Técnico dos Alimentos para Praticantes
de Atividade Física, resolve:
Art. 1º Fixar requisitos mínimos de características e qualidade para os produtos
definidos neste Regulamento Técnico, constante do anexo desta Portaria.
Art. 2º As empresas têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
publicação deste Regulamento, para se adequar ao mesmo.
Art. 3º O descumprimento aos termos desta Portaria constitui infração sanitária sujeita
aos dispositivos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GONZALO VECINA NETO
ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FIXAÇÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DO
COMPOSTO LÍQUIDO PRONTO PARA CONSUMO
1. ALCANCE
1.1. OBJETIVO
Fixar a identidade e características mínimas de qualidade a que devem obedecer o COMPOSTO
LÍQUIDO PRONTO PARA CONSUMO.
1.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Excluem-se deste Regulamento, os refrescos, refrigerantes, sucos e néctares.
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2. DESCRIÇÃO
2.1. DEFINIÇÃO
COMPOSTO LÍQUIDO PRONTO PARA CONSUMO é o produto isento de álcool ou com menos
de 0,5% de álcool, que pode conter vitaminas e sais minerais até 100% da IDR no produto a ser
consumido, e que contém um ou mais dos ingredientes permitidos de acordo com o item 4.
Composição e Requisitos.
2.2. DESIGNAÇÃO:
Para fins de rotulagem este produto será designado como "COMPOSTO LÍQUIDO PRONTO
PARA CONSUMO", devendo ser complementado pela expressão "A BASE DE ..." (especificando
os ingredientes principais ou que caracterizem algum atributo comprovado e que opcionalmente seja
indicado no rótulo), podendo acrescentar o termo "SABOR DE...".
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