
PORTARIA Nº 081/93, DE 15 DE OUTUBRO DE 1993.

DISPCIPLINA O CADASTRO DE AGROTÓXICOS E AFINS NO ESTADO
DE MINAS GERAIS.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -
IMA, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 19, inciso XI, e o Anexo II, inciso
XI, combinados com o disposto no artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 33.859, de 21 de
agosto de 1992,

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 33.945, de 18 de setembro de 1992, com base nos
artigos 19 da Lei e 51 do Decreto acima citados,

considerando  que  compete  à  Autarquia  dar  pleno  cumprimento  às
atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de janeiro de
1992,

considerando o que estabelecem os artigos 7º e 8º do Decreto nº 33.945,
de 18 de setembro de 1992,

considerando a necessidade de adequação das empresas fabricante de
agrotóxicos e afins às exigências do Decreto Federal nº 98.816, de 11 de janeiro de
1990,

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 no Estado de Minas
Gerais é necessário a apresentação dos seguintes documentos:

a)  requerimento  dirigido  ao  Diretor-Geral  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA; 

b) comprovante de registro no Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária;

c)  cópia do modelo  da bula  e  do  rótulo,  devidamente aprovados pelo
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;

d) cópia integral do Relatório Técnico III, exigido pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

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



f) resultado analítico de resíduo obtido em laboratório oficial do Brasil;
g) comprovante do teste de eficácia biológica, por alvo biológico e por

cultura, de acordo com as indicações da bula;
h) monografia técnica do ingrediente ativo;
i) comprovante de recolhimento do devido pela prestação de serviços de

cadastro de agrotóxicos e afins, no valor de 06 (seis) Unidade Padrão Fiscal do Estado
de Minas Gerais - UPFMGs, por produto.

Parágrafo único. Para os produtos cujos certificados de registro tenham
sido emitidos pelo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.
até 12 de julho de 1990, serão exigidos somente o Relatório Técnico e o comprovante
de registro por ele emitidos, acompanhados da respectiva monografia técnica.

Art. 2º - Fica concedido prazo improrrogável até 12 de janeiro de 1995
para apresentação dos documentos de que tratam as alíneas “e” e “f” do artigo 1º desta
Portaria.

§ 1º - Os agrotóxicos e afins, que não atenderem as exigências contidas
nas alíneas “e” e “f”  do artigo 1º,  receberão certificado de Cadastro provisório, com
validade até 12 de janeiro de 1995.

§ 2º - O não cumprimento do prazo estabelecido neste artigo implicará em
automático cancelamento do Cadastro provisório do respectivo produto no Estado de
Minas Gerais.

Art. 3º - A validade do Cadastro no Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA, será a mesma do Registro no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária, ficando a empresa obrigada a apresentar novo pedido de Cadastro
sempre que introduzir qualquer alteração no produto.

Art.  4º  -  Na avaliação dos testes de eficácia  biológica,  referentes aos
experimentos de seus produtos, serão observados os critérios estabelecidos no artigo
2º  da  Portaria  nº  45,  de  10 dezembro de 1990,  da  Secretaria  Nacional  de  Defesa
Agropecuária - SNDA, do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, e a indicação da bula do produto.

§  1º  -  Os  resultados  dos  testes  de  eficácia  biológica  deverão  ser
conclusivos,  apresentados  de  forma  explícita,  não  sendo  aceitos  aqueles  que
suscitarem dúvidas.

§ 2º - Para comprovação da eficácia do produto adjuvante serão exigidos
2 ( dois ) Pareceres Técnicos, emitidos por diferentes instituições oficiais de pesquisa e
assinados  por  seus  respectivos  profissionais,  especificando-se  sempre  as
características físicas do produto na solução.



§  3º  -  A  autarquia  não  acatará,  para  efeito  de  cadastramento  de
agrotóxico e afins, Parecer Técnico emitido pelo mesmo profissional para mais de uma
instituição de pesquisa.

§ 4º - Serão aceitos Pareceres Técnicos de eficácia biológica, emitidos
por  instituições  oficiais,  desde  que  acompanhados  de  referências  bibliográficas  e
assinados por 2 (dois) autores de instituições diferentes.

Art.  5º  -  Para atender a exigência do Relatório Técnico III  do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a empresa
deverá relacionar todos os testes ambientais entregues à Autarquia, acompanhados de
seus respectivos resumos.

Parágrafo único. O Relatório  Técnico III  deverá ser redigido em papel
timbrado da empresa fabricante e assinado pelo seu representante legal, com rubrica
em cada página.

Art. 6º - Somente serão aceitos documentos grafados em português.

Art.  7º  -  As  entidades  oficiais  Federais,  Estaduais  e  Municipais  que
desenvolvem pesquisa  e  experimentação,  visando  a  análise  de agrotóxicos  e  afins
destinados à avaliação quanto à eficiência agronômica, serão credenciadas no Estado
de Minas Gerais pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, para realizar trabalhos de
confirmação do teste apresentado pelo cadastrante.

Parágrafo único. O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, poderá cassar
o credenciamento de qualquer entidade de pesquisa, quando constatar procedimento
que altere o resultado dos trabalhos por elas realizados. 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral, ouvida a
área técnica respectiva.

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, em Belo Horizonte,
aos 15 (quinze) dias do mês de outubro de 1993.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


