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DIÁRIO        OFICIAL
do Estado de Mato Grosso ANO CXV - CUIABÁ Segunda Feira,27 de Novembro de 2006 Nº 24479

PODER EXECUTIVO
LEI N°             8.588,             DE   27   DE           NOVEMBRO            DE 2006.

Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o 

armazenamento, o transporte, a aplicação e a 

, tendo em 
vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona 
a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  O uso,  a  produção,  o consumo,  o  comércio,  o armazenamento, o 

  Compete às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Rural, Meio 

INDEA/MT a execução das atividades de competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Rural-SEDER.

  A coordenação e a execução das atividades relativas ao uso, a 

convênio e/ou termo de cooperação técnica.

processo de produção;

III - AGROTÓXICOS E AFINS: produtos e agentes de processos 

estimuladores e inibidores de crescimento;

VI - CADASTRO DE AGROTÓXICOS E AFINS: ato privativo do INDEA/MT 

Grosso;
VII - CENTRAL DE RECEBIMENTO: estabelecimento mantido e credenciado 

VIII - COMERCIALIZAÇÃO: operação de compra, venda ou permuta dos 

XI - DECLARAÇÃO DE ACEITE: documento emitido pelo representante 

XIII - EMPREGADOR: empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Equiparam-se ao 

material ou equipamento destinado a proteger pessoa envolvida na produção, manipulação e uso de 

XVI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC): todo dispositivo 

componentes;

enganosa;
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e embalagens;

comercialização;
XXIV - POSTO DE RECEBIMENTO: estabelecimento mantido ou 

XXVII - RECEITA: prescrição e orientação técnica para utilização de 

XXIX - REGISTRO DE EMPRESA: ato do INDEA/MT que autoriza o 

comercializador ou prestador de serviços;

legais;
XXXI - RESÍDUO: substância ou mistura de substâncias remanescente 

ou existente em alimentos, embalagens, recipientes ou no meio ambiente, decorrente do uso ou 

XXXIII - VENDA DIRETA: operação de comercialização realizada 

de sua emissão.

receita.

recebimento do Estado de Mato Grosso.

se às regras e procedimentos estabelecidos para o transporte de cargas perigosas, constantes da 

CAPÍTULO II

DO CADASTRO DE AGROTÓXICOS E AFINS

integralmente atualizadas no INDEA/MT.

caput deste artigo, 

comunicada ao INDEA/MT no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da publicação no 
da União.

, sempre que 

CAPÍTULO III

DO REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no recebimento de embalagens vazias 

caput

regulamento desta lei.

  As  instalações,  ampliações,  operacionalização  ou manutenção 

Estado de Desenvolvimento Rural-SEDER e a Secretaria de Estado de Saúde-SES.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

nesta lei, recairão sobre:

las incorretamente;

incorreta, displicente, indevida e/ou em desacordo com a bula do produto;

não cadastrados;

de Importação;

Grosso sem a Autorização de Importação;

ao uso correto de EPI e EPC e não orientar quanto aos riscos à saúde decorrentes da manipulação e 

equipamentos de proteção coletiva e/ou individual, destinados à produção, distribuição e aplicação 

desuso;

local das instalações adequadas para o recebimento e armazenamento das embalagens vazias de 

produto;
XIX - a prestadora de serviço que atuar no Estado de Mato Grosso sem 

estar registrada no INDEA/MT; 

Estado de Mato Grosso sem estar registrado no INDEA-MT;
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XXII - os postos e centrais de recebimento de embalagens vazias de 

dela obter vantagem.

CAPÍTULO V

DAS MEDIDAS CAUTELARES

 As despesas decorrentes da aplicação das medidas 

CAPÍTULO VI

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS

multa, em 03 (três) vias, quando da constatação do não cumprimento do previsto nesta lei, e demais 
normas pertinentes.

 III - decorrido o prazo do inciso anterior, os autos serão remetidos ao 

I - produzir, manipular, acondicionar, transportar, armazenar, 

as disposições desta lei, do seu regulamento e dos atos normativos que os complementarem;

e dos atos normativos que a complementarem;
III - produzir, manipular, acondicionar, comercializar e armazenar 

competentes;
IV - receber, manipular, acondicionar e armazenar embalagens vazias 

sem respeitar as condições de segurança e instruções da bula;

receita;

sem estar de posse da receita.

displicente, indevida e/ou em desacordo com a bula do produto;

Autorização de Importação;

de EPI e EPC e não orientar quanto aos riscos à saúde, decorrentes da manipulação e aplicação de 

XXVIII - não disponibilizar ou indicar instalações adequadas para 

XXX - não devolver as embalagens vazias em local indicado e 

Das Penalidades

independente das medidas cautelares:

I - advertência;

V - cancelamento de registro de estabelecimentos comerciais ou 
prestadores de serviço;

VII - inutilização de vegetais, partes de vegetais e alimentos com 

VIII - inutilização de vegetais, partes de vegetais e alimentos nos quais 

I - produzir, manipular, acondicionar, transportar, armazenar, 

as disposições desta lei, do seu regulamento e dos atos normativos que os complementarem - multa 
de 200 a 300 UPF/MT;

e dos atos normativos que a complementarem - multa de 150 a 300 UPF/MT;
III - produzir, manipular, acondicionar, comercializar e armazenar 

competentes - multa de 1.000 a 5.000 UPF/MT;
IV - receber, manipular, acondicionar e armazenar embalagens vazias 

200 a 300 UPF/MT;

MT;

de 1.000 a 5.000 UPF/MT;

UPF/MT;

sem respeitar as condições de segurança e instruções da bula - multa de 350 a 700 UPF/MT;

- multa de 300 UPF/MT;

- multa de 300 UPF/MT;

vazias - multa de 100 a 300 UPF/MT;

sem estar de posse da receita - multa de 200 UPF/MT;

displicente, indevida e/ou em desacordo com bula do produto - multa de 500 UPF/MT;

de 200 a 600 UPF/MT;

UPF/MT; 
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- multa de 500 a 800 UPF/MT;

Autorização de Importação - multa de 500 UPF/MT;

de 200 a 400 UPF/MT;

de EPI e EPC e não orientar quanto aos riscos à saúde, decorrentes da manipulação e aplicação de 

XXVIII - não disponibilizar ou indicar instalações adequadas para 

UPF/MT;

UPF/MT;
XXX - não devolver as embalagens vazias em local indicado e 

de 300 UPF/MT;

  Na  aplicação  das  penalidades  serão  consideradas a natureza e a 

  A  aplicação  de  penalidade  prevista  nesta  lei  não desobriga o 

pagamento ou cumprimento da penalidade.

CAPÍTULO VII

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

  Os serviços prestados pelo INDEA/MT compreendem:

UPF/MT;

- 8,91 UPF/MT;
III - registro de estabelecimentos comerciais e prestadoras de 

serviços - 6,02 UPF/MT;

- 0,59 UPF/MT;
V - emissão de Atestado de Destinação Final Adequada de 

VI - taxa de expediente:

 Os postos e centrais de recebimento de embalagens 

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

e Instituições de Ensino e Pesquisa, bem como por entidades de representação civil com as atribuições 
de:

II - apreciar pedidos de cancelamento de autorização de localização de 

e estaduais competentes;

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural;

o que dispõe o inciso II.

  O produto de arrecadação das taxas de serviço, bem como das multas 

  Os casos omissos serão tratados pela SEDER, através do INDEA/MT que 

  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Ficam revogadas as seguintes leis:

BLAIRO BORGES MAGGI
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YÊDA MARLI DE OLIVEIRA ASSIS
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LEI N°             8.589,             DE   27   DE           NOVEMBRO            DE 2006.

Autor: Poder Executivo

 tendo em 
vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona 
a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

saúde dos vegetais de importância econômica no Estado de Mato Grosso.

  Cabe à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural - SEDER, através 

normas da presente lei e impor as penalidades nela previstas.

Militar e Promotoria Pública, por meio de convênio e/ou termo de cooperação. 

Mato Grosso.

  A prevenção e o controle citados no caput

através de:

II - inspeção de plantas e de produtos vegetais;
III - quarentena vegetal;

V - controle de trânsito de plantas e de produtos vegetais; 

controladas pelo Estado de Mato Grosso; e

INDEA-MT
Texto extraído do Diário Oficial
NULO




