
PORTARIA Nº 351/99, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999.

FIXA VALORES DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGROTÓXICO E AFIM.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XIV,
para atender o disposto no artigo 2º, incisos XII, XX, XXII e XLIX do Decreto nº 33.859,
de 21 de agosto de 1992,

considerando  as  conseqüências  danosas  do  uso
indiscriminado  de  agrotóxicos,  contaminando  e  degradando  o  meio  ambiente  e
prejudicando a saúde humana e dos animais,

considerando o disposto nos incisos I e V do artigo 3º, no
artigo 19, no inciso I do artigo 22, e no artigo 52, do Decreto Estadual nº 33.945, de 18
de setembro de 1992, combinado com a Resolução nº 373/92, de 6 de outubro de 1992,
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

considerando, também, os custos decorrentes das atividades
de inspeção, de fiscalização e de controle do uso de agrotóxicos,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Fixar  valores  de remuneração pela  prestação de
serviços desta Autarquia, nas atividades de inspeção, de fiscalização e de controle do
uso  de  agrotóxicos,  com base  na  Unidade  Fiscal  de  Referência  –  UFIR,  na  forma
abaixo:

I - Vistoria e controle do uso de agrotóxico  ........... 0,35
UFIR/Kg ou litro de produto utilizado ou comercializado.

  II - Destruição de agrotóxico ...........................  20 UFIR(s)/
Kg ou litro de produto.

 III - Publicação do cadastro de agrotóxico e afim ...... 150
UFIR(s)/Produto.

 IV - Cadastro de agrotóxico e afim ................ 1500 UFIR(s).

Art.  2º  -  Os  serviços  de  vistoria  e  controle  do  uso  de
agrotóxicos serão feitos à vista do receituário agronômico e do livro de controle de
estoques, nos estabelecimentos comerciais.

Parágrafo único. As propriedades rurais também estarão
submetidas à vistorias e ao controle do uso de agrotóxicos.



Art.  3º  -  Compete  ao  servidor  do  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária – IMA, constituir o crédito pelo lançamento da diferença entre a entrada e
a saída de produtos agrotóxicos no estabelecimento comercial ou na propriedade rural,
mensalmente.

Parágrafo  único.  A  atividade  técnico-administrativa  de
vistoria e controle do uso de agrotóxico bem como o lançamento do crédito é vinculada
e obrigatória sob pena de responsabilidade.

Art.  4º  -  O  cadastro  de  agrotóxico  e  afins,  no  Estado  de
Minas Gerais, tem validade de 1 (um) ano.

Parágrafo  único.  O  pedido  de  cadastro  deverá  vir
acompanhado  do  comprovante  de  recolhimento  do  devido,  de  acordo  com o  valor
fixado nessa Portaria, e das demais exigências contidas na Portaria nº 156/95, de 9 de
janeiro de 1995, do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

Art. 5º - As empresas detentoras de cadastro de agrotóxico e
afim, no Estado de Minas Gerais, terão a data limite de 29 de fevereiro de 2000 para se
adequarem às exigências desta Portaria.

Art. 6º - Revogam-se disposições em contrário, em especial
os incisos III e IV do artigo 1º da Portaria nº 029/92, de 17 de dezembro de 1992; e letra
“h” do artigo 1º da Portaria nº 156/95, de 9 de janeiro de 1995.

Art.  7º  -  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 10 (dez) do mês de novembro de 1999.

Célio Gomes Floriani
Diretor-Geral
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