
PORTARIA Nº 650 de 16 de junho de 2004.

Disciplina o cadastro de agrotóxicos e afins destinados ao
uso  nos  setores  de  produção  agropecuária,  no
armazenamento  e  beneficiamento  de  produtos  agrícolas,
nas pastagens, agroindústrias e na proteção de florestas no
Estado de Minas Gerais.

O  DIRETOR  –  GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 13, incisos I e X,
do Decreto nº 43.415, de 04 de julho de 2003,

considerando que a Resolução nº 373/92, de 6 de outubro de 1992,
do  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  delegou
competência a esta Autarquia para a execução da Lei nº 10.545,  de 13 de dezembro
de 1991, regulamentada pelo Decreto nº 41.203 de 08 de agosto de 2000,

considerando  o  disposto  nos  artigos  7º  e  8º  do  Regulamento
baixado Decreto nº 41.203 de 08 de agosto de 2000,

considerando o disposto nos artigos 22, § 6º e 43 § 3º do  Decreto
Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002, 

considerando a necessidade de atualização permanente do acervo
de informações técnicas para orientar ação de fiscalização e atendimento a acidentes
com agrotóxicos e afins,

considerando a necessidade de manter e divulgar mensalmente as
listagens  atualizadas  de  agrotóxicos  aptos  para  comércio  em  Minas  Gerais,  com
indicações detalhadas de toxicidade, culturas, alvos biológicos, classes, ingredientes
ativos, fabricantes,

considerando, finalmente, a necessidade de disciplinar os serviços
inerentes ao cadastramento de agrotóxicos e afins nesta Autarquia,

RESOLVE: 

Art. 1º - Para o cadastramento de agrotóxicos e afins destinados ao
uso nos setores de produção agropecuária, no armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas pastagens, e na proteção de florestas, no Estado de Minas
Gerais,  o  titular  de  registro  do  produto  deve apresentar  os  seguintes  documentos,
grafados em português:

a) requerimento firmado pelo representante legal da empresa, dirigido ao
Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA;

b) cópia do certificado de registro no órgão federal competente;

c) cópia do modelo de bula e rótulo, aprovados pelo MAPA, ANVISA e
IBAMA;

d) cópia do lay-out do rótulo aprovado;

e)  cópia  da  monografia  técnica  do  ingrediente  ativo,  aprovada  pela
ANVISA;

f) cópia do método de análise de resíduo do produto, em papel timbrado,
e assinado pelo representante legal da empresa fabricante;



g) comprovante de recolhimento da taxa de cadastro de agrotóxicos e
afins.

Art.  2º - São consideradas como restrições estaduais de uso do
agrotóxico submetido ao processo de cadastramento:

a) indicação na bula ou no rótulo em desacordo com a autorização da
monografia técnica;

b) recomendação  de  aplicação  do  produto  em  época  que  induza
desrespeito ao intervalo de segurança antes da colheita;

c) indicação na bula que suscite dúvidas ao usuário;

d) falta de definição do gênero e espécie do alvo biológico.

Art.  3º  -  São  consideradas  como  alteração  de  cadastro  de
agrotóxico e afim:

a)mudança de titularidade,  de  endereço e de dados do certificado de
registro;

b)inclusão  ou  exclusão  na  bula,  de  cultura(s),  alvo(s)  biológico(s),
dosagem e modalidade de aplicação.

Art. 3º - Em caso de dúvidas sobre as características físico-químicas do
produto  e  do  seu  comportamento  no  meio  ambiente,  o  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária – IMA requisitará ao fabricante documentos e informações necessárias
para o seu esclarecimento.

Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral do IMA,
após parecer da área técnica respectiva.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga
as Portarias 415/00, de 25 de outubro de 2000 e 306 de 13 de novembro de 1998.

Art. 6º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2004.

Altino Rodrigues Neto
Diretor-Geral do IMA


