
PORTARIA Nº 547, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002.

BAIXA NORMAS PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO
DE AGROTÓXICO E AFIM.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XI
do Regulamento baixado pelo Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 

considerando o disposto na Resolução  nº 584, de 07 de junho
de 2001, do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e no
artigo 6º do Decreto Estadual nº 41.203, de 08 de agosto de 2000,

RESOLVE:

Art.  1º.  Para  a  obtenção  de  registro  no  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária  o  interessado  que  produza,  importe,  exporte,  manipule,  embale,
armazene,  comercialize  ou  preste  serviços  de  aplicação  de  agrotóxico,  seus
componentes e afins, deve apresentar os seguintes documentos:

a) pré-requerimento de registro com informações relativas a sua
estrutura, a fim de que o IMA realize vistoria local para avaliação, sendo favorável o
requerimento será definitivo;

b) certidão de registro da empresa no Conselho de fiscalização
profissional,  bem como apresentação do Termo de Responsabilidade Técnica ou
Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  -  ART,  específica  do  profissional,
acompanhado de cópia de sua Carteira de Identidade Profissional;

c) em se tratando de prestador de serviço de aplicação aérea de
agrotóxico e afim apresentar ainda cópia do registro da empresa do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento; 

d)  relação do produto  a ser  produzido,  importado,  exportado,
manipulado,  embalado,  armazenado,  comercializado  ou  utilizado,  com  seus
componentes e composição química;

e) cópia do alvará de localização e funcionamento emitido pelo
poder municipal autorizando a atividade;

f)  declaração do interessado, informando o local  devidamente
estruturado para recebimento e armazenamento temporário das embalagens vazias
de agrotóxico e afins, quando se tratar de estabelecimento comercial;

g) comprovante de pagamento da taxa de registro.



Art.  2º.  Cada  estabelecimento  terá  registro  específico  e
independente, ainda que exista mais de um na mesma localidade, pertencente à
mesma empresa.

Art.  3º.  Os postos e centrais  de recebimento  de embalagens
vazias de agrotóxicos também deverão obter seus respectivos registros, mediante
apresentação, ao Instituto Mineiro de Agropecuária, do requerimento para registro e
da  licença  ambiental,  expedida  pela  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável.     

Art.  4º.  Quando  um  só  estabelecimento  produzir,  manipular,
embalar, armazenar ou comercializar outro produto além de agrotóxico e afim, será
obrigatória a manutenção de instalações separadas para esses produtos.

Art.  5º.  Sempre  que  ocorrer  modificação nas  informações da
documentação apresentada para o registro do estabelecimento, a empresa deverá
comunicar o fato ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, no prazo de quinze
dias.

Art.  6º.  O registro  deverá  ser  renovado  a  cada  doze  meses,
mediante nova vistoria requerida pelo interessado.

Art. 7º O descumprimento ao disposto nesta Portaria implicará
nas penalidades previstas  no artigo 33 do Decreto Estadual  nº  41.203,  de 08 de
agosto de 200o.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
revoga qualquer disposição em contrário.

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 Belo Horizonte, 20 de novembro de 2002

Célio Gomes Floriani

Diretor-Geral 
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