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.

IV - de T~cttico de Plancjamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Ecgn6mica Aplicada IPF~., quando em exercício no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de
Administrsção Financeira Federal, de Contabilidade Federal ou de Controle Interno do Poder
Executivo Federal;
V - de .nível superior do IPEA, não referidos no inciso anterior, quando em exercício no
Ministério da Fazenda, no Minis~rio do Planajamento, Orçamento e Gestão, no IPEA ou nos 6rgãos"
e nas unidades dos Sistemas de P[anajamento e Orçamento, de Administração Financeira Federa[, de
Contabilidade Federal ou de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de
atividades de elaboração de planos • orçamentos públicos;
VI- de nível intcrmedi¿,'io do IPEA, quando nele em exercício ou no Minist6rio do"
Plane~mento, Orçamento e Gestão, no desempenho da atividades de apoio direto ~t ehbemção de
planos e orçamentos públicos, em quentitativo fixado.no ato a que se refere.o § 3~ do art. 2a desta
Lei.
•

.

N° 145 SEXTA-FEIRA,28 ~ 2 Õ O 0 -'"

Art. 38. O Poder Executivo disporfi, em regulamento • no prazo de sessenta dias, sobre a
competencia, a estrutura e o funcionamento dos 6rgãos componentes dos Sistethas de que trata esta Medida
Pmvisória, bem como sobre as atribuições de seus titulares • demais dirigentes,
AR. 39. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provis6ria na 2.036-80,
de 27 de junho de 2000.
Art. 40. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41. Revogam-se o D6creto-Lei n° 2.037, de 28 de junho de 1983, e o § 2° do art. 19 da
Lei na 8.490, de 19 de novembro de 1992.
Brasília, 27 de

julho

de2000; 179adalndepend~nciae II2adaRepública.

FERNANDOHENRIQUECARDOSO

"(NR)

Pedro Malan
Martus Tavares
Pedro Parente

"Art. 30 ........................................................................................................................................
I - da carreira de Finanças e Conu'ole, nos órgãos centrais dos Sistemas de Adrainistração
Financeira Federal, de Contabilidade Federal • de Controle Interno do Poder Executivo Federai;
.............................. :.......................................................................................................................

"(NR)

DECRETO N ° 3.

Ah. 32. Os cargos em comissão, no Ambito do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal, assim como os cargos de Assessor Especial de Ministro de Estado incumbido de funções
de Controle Interno, serão providos, preferencialmente, por ocupantes dos cargos efetivos da carreira de
Finanças e Contmle.

/
•

§ ¡a Na hip6tese da provimento dos carg6s do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
por não íntegrantes da carreira de Finanças e Contrate, no ~Lmbitodo Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal, excluídos os órgãos setoriais, ser~ exigida a comprovação de experi6ncia de, no mínimo,
cinco anos em atividades de auditoria, de fmancas públicas ou de contabilidade pública.
§ 2a A indicação para o cargo de Assessor Especial de Ministro de Estado incumbido de
funções de Controle Interno serft submetida previamente/~ apreciação do órgão central do Sistema.
,kat. 33. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 2000,
servidores públicos de suas entidaçles vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia
misto, para tarem exerelcin na Secretaria do Tesouro Nacional e nos seus 6rgãos setoriais e na Secretaria
Federal de Controle, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou função de confiança.
§ ¡a Os servidores públicos em exercfcio, em 31 de dezembro de 1998, na Secretaria do
Patrim6nio da União do Ministério da Fazenda, transferida para o ambito do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, poderão permanecer em exercicio naquela Secretaria, co~ os mesmos direitos e
vantagens at~ então anferidos.
§ 2a Os ocupanti~s de cargos efetivo's da carreira de Finanças e Contmle, criada pelo DecretoLei na 2.346, da 23 de julho de 1987, em exercício na Secretaria do Patrim6nio da União, em 31 de
dezembro de 1998, fazem jus à Gratificação de Desempenho criada peh Lei na 9.625, de 1998.

§ ¡a Ao fixaram os valores a sarem transferidos, conforme o disposto neste artigo, os entes
nele refcridos farão an¿lise de custos, de maneira que o montante de recursos envolvidos na operação seja
compativel com o seu objeto, não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, .
nem o excesso que permita uma execução por preços acima dos vigentes no mercado.
§ 2° Os órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
zelarão pelo cumprimento do disposto neste artigo, e. nos seus trabalhos de fiscalização, verificarão sã o
objeto pactuado foi executado obedecendo aos respectivos projeto e plano de trabalho, conforme
convencionado, e se a sua utilização obedece ã destinação prevista no termo pactual.
• § 3a Os 6rgãos • as unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, ao
desempenhar o seu trabalho, constatando indicios de irregularidades, comunicarão ao Ministro supervisor da
unidade gestora ou éntidade e aos respectivos órgãos de controle interno • externo dos entes recebedores
para que sejam tomadas as provid~.nci~ de suas compet~ncias.
§ 4° Quando ocoz~rer prejuízo/t [2nião, os 6rgãos e as unidades do" Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo.Federal edotarão as providencias de sua competencia, previstas na legislação
pertinente, com vistas ao ressercimento ao e#ario.

[
]
[
V"

DECRETA:

Art. la Os arts. 33, 38, 41, 45, 48, 58 e 72 dó Decreto na 98.816, de I I da janeiro de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 33. As embalagens, os rótulos • as bulas de agrot6xicos e afins estão sujeitos .~
aprovação dos 6rgãos federais competentes, por ocasião do registro do produto ou da autorização
para alteração nas embalagens, r6tulos ou bulas.
Pafftgrafo único. As alterações que se fizerem necesskrias em r6tulos • bulas decorrentes
de restrições, astabelecidas por 6rgãos competentes dos Estados ou do Distrito Federal, deverão
ser comunicadas pelo titular do registm do agrotóxico ou afim aos 6rgãos federais, no prazo de até
trinta dias e, nesse mesmo lapso, encaminhadas cópias dos documentos m~ificados e aprovados
pelo 6rgão que estabeleceu as exig~ncias." (NR)
'*AR.
I
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38 ..................................................................................................................................
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° ....................

...............

, ....................

. ..................

°o« ........

. .............

• ........................
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..........................................................

; ....................

,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f) nome, endereço do registrante, fabricante, formulador, manipolador e importador;,
............................

Art. 35. Os órgãos e as entidadas da Administração direta e indireta da União, ao celebraram
compromissos em que haja a previsão de transferencias de recursos financeiros, de seus orçamentos, para
Estados, Distrito Federal e Municipios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes
recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.

~.
\
\.
\
\

Dá nova redação a dispositivos do Decreto na 98.gl6,
de I I de janeiro de 1990, que dispde sobre a pesquisa, a
experimentação, a produç.~o, a embalagem • rotulagam,
o transporte, o arrnazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos reslduos e embalagens,
o registro, a classificação, o controle, a inspeção • a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.

/
/
]

O PRESIDENTE
DA REPÚBLICA,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso ly, da Constituição e tendo em vista o disposto nas Leis na 7.802. de I I de julho de 1989 e no
9.974, de 6 de junho de 2000,

Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei na 8.460, de 17 de setembro de 1992, pafftgrafo
único com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Nas unidades setoriais do Sistema de Controle Intemo do Poder Executivo
Federal, poderá, excepcionalmente, ser designado para o exereIcio de FG servidor efetivo dos
quadros de 6rgãos em que a unidade tiver atuação." (NR)

7 DE JULHO DE 2000.

. ......

»....o

..............

,.o.o.o

........................................

. ...................................................

';o

o) os dizeres: RESTRIÇOES ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL: VIDE BULA.
li -

. ............ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................................................

; .............................................................................
o ...................................................

o ....................

.

o ......

c) orientação para que sejam seguidas as instruções contidas na bula referentes ao destino
de embalagens e de produtos impróprios para utilização ou em desuso.
.................................................................................................................

:.......................... :...." (NR)

"Art. 41 ...................................................................................................................................

.......................................................

o ........

, ...........................................

° ......

..**

.........

,° ....................

o ......

j) informaçõos sobre os equipamentos a serem usados e a descrição dos processos de
tríplice lavagam da embalagem ou tecnologia equivalente;
I) informações sobre os procedimentos para a devolução, dastinação, transporte,
• reciclaga.m, reutilização e inutilizeção das embalagens vazias;
m) informações sobre os procedimentos para a devolução e destinação de produtos
impr6prios para utilização ou em desuso.
.................................

. ....................

. ............

.,,.o.

...........................................

. .....................................

[li-dados relativos à, proteção do meio ambiente e informaç6cs sobre os efeitos
decorrentes da destinação inadequada de embalagens;
...............................................

; .................................................

° ...........................................................

V - restriç6es estabelecidas por 6rgão competente do Estado ou do Distrito Federal.*' (NR)

Art. 36. Os órgãos e as entidades de outras esferas de govemo que receberam recursos
financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou a realização de
quaiaquer projetos, usarão dos meios adequados para informar à sociedade e aos usuários em geral a origem
dos recursos utilizados.

"Art. 45. Somente empresa produtora de agrot6xicos, componentes ou afins. • mediante
aprovação dos órgãos federais intervenientes no processo de registro, poderá efetuar a reutilização
de embalagens." (NR)

Art. 37. A documentação comprobat6ria da execução orçament~'ia, finaoceira e patrimonial
das unidades da Administração Federal direta permanecefft na respectiva unidade, à disposição dos órgãos e
das unidades de controle interno e externo, nas condições e nos prazos estabelecidos pelo 6rgão central do
Sistema de Contabilidade Federal.

"Art. 48. Os agrot6xicos, seus componentes e afins apmendidos por ação fiscalizadora
terão seu destino final estabelecido ap6s a conclusão do processo administrativo, a critério da
autoridade competente, cabendo à empresa produtora • comarcializadora" a adoção das
providências astabelecidas e, ao infrator, arcar com os custos decorrentes.
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Parágrafo único. No~; casos em que não hoi~ver possibilidade de identificação ou
• responsabilização da' empresa produtora ou comercializadora, o infrator assami~ a
responsabilidade e os custos referentes a quaisquer procedimentos definidos pela autoridade
fiscalizadora." (NR)
«Art. 5 8 . . ........................
'.......................................................................................................
..
.............................................................................................................................................................

li

-

.............................................................

.,,, .......................................

.......................................................................................................................

..................................

..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

",,.,., .....

c) quando se tratarde devolução e dastinação adequada de embalagens de agrotóxicos, seus
componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para
•utilizaçãoou em dasuso;
............. ....... ,...............................................................................

~ . . . . . . . . . . ......~, . . . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.,.

O quando do armazenamento, transporte, rcciclagem, reutilização • inutiliza~;ão de
embalagens vazias e dos produtos awcendidos pela ação fiscalizadora « daqueles impr6prios para
utilização ou em desuso." (NR)
"Art. 72. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde
das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, manipulação, comercialização, utilização,
transporte e a destinação de embalagens razias de agrotóxicos, seus componentes e afins não
cumprirem o disposto na legislação pertinente, recairão sobre:
...................................................

.,.., .............. ........................

,t . , . , , . , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*.....................

ll-o produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as espocificações
constantes do rcgistro do produto, do rótulo, da bula e da propaganda, ou não der destinação às
embalagens va~ziasem conformidade com a legislação pertinente.
.....................

,,... ..................................................................

~ ...............................................................

IV - o comerciante, quando efetuar a venda'sem o respectivo receituário ou em desacordo
com a receita ou rccomendações do fabricante • 6rgãos registrantese saniuírio-ambienmis;
.............. ..,,,.,.,,,....% ........ , ....................

.,., ..................

...................

».., .................

,.,., .................

,...........

VI - o usuário ou o prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituúrio '
ou as recomendaçõas do fabricante e 6rgãos rcgistrantese saniffuio-ambientais." (NR)
Art. 2 ') O Decreto n (' 9.8.81ó, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar acrescido dos
seguintes artigos:
"Art. 33-A. As embalagens dos agrot6xicos e afins deverão atender aos seguintes
requisitos:
[ - devem ser projetadas • fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação,
perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as oporações de lavagem, classificação,
reutilização • reciclagem;
II- os materiais de que forem feitas devem ser imunes ¿ ação de seu conteúdo ou
insuscetiveis de formar com ele combioações nocivas ou porigosas;
lll-davem ser suficientemente resistentes em rodas as suas partes e satisfazer
adequadamente às exig~ncias de sua normal conservação;
IV - devem ser providas de lacre ou outro dispositivO) que seja irremediavelmente destruldo
• ao ser aberto pela primeira vez, acompanhaclas de tampa de segurança;
V - as embalagens rígidas deverão apresentar, "de forma indal6vel e prefercncialmente no
seu fundo, o nome da empresa titular do registro." (NR)
"Art. 33-B. O fraciooamento • a reembalagem de agrotóxicos e afins com o objçtivo de
comercialização somente poderão ser realizados pela empresa produtora, ou por estabelecimento
devidamente credenciado, sob responsabilidade daquela, em locais e condições previameflte
autorizados pelos 6rgãos competentes.
§ Ig Os órgãos federais, interagentes no processo de registro do produto, examinarão os
pedidos de autorização para fracionamento e reembalagem após o registro do estabelecimento no
órgão compotente, na categoria de manipolador e comerciante.
§ 2° Os agrotóxicos e afinsFomercializados a partir do fracionamento ou da reemba!agem
deverão dispor de r6tulos, bulas e embalagens aprovados I~los 6rgãos federais.
§ 3'n Deverão constar do r6tulo e da bula dos produtos que podem sofrer fracionamento ou
reembalagem, al¿m das exig/~ncias já estabelecidas na legislação em vigor, o nome e o endereço do
estabelecimento que efetuou o fracionamento ou a reembalagem.
§ 4 ° O fracionamento e reembalagem de agrotóxicos e afins, com o objetivo de
comercialização será facultado a formulações que se apresentem em est~do líquido e para volumes
unitários finais previamente autorizados pelos órgãos federais competentes." (NR)
"Art. 33-C. Os usuários de agrotóxicos e afins cleverão efetuar a devolução das
embalagens razias, e respoctivas tampas, dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que
foram adquiridos, observadas as instrações estabelecidas nos rótulos e bulas, no prazo de at~ um
ano, contado da data de sua compra.
§ I~ Sc, ao término do prazo de que 'trata o caput, remanescer produto na embalagem,
ainda no seu prazo de validade, sení facultada a devolução da embalagem no final deste prazo.
§ 2g I~ facultada ao usuário a devolução das embalagens razias a qualquer unidade de
"recebimento credenciada.
§ 3~ Os usuirios deverão manter ã disposição dos órgãos fiscalizadores os comprovantes
" d e devolução de embalagens razias, fornecidas pelos estabalecimentos comerciais ou pelas
unidades de recebimento, pelo prazo de, no mínimo, um ano, após a devolução da embalagem.
§ 4° No caso de embalagens contendo produtos impr6prios para utilização ou em desuso, o
/ , s u ~ o observará as orientaçõcs contidas nas respoctivas bulas, cabendo ãs empresas produtoras e
comercializadoras promover o recolhimento • a destinação admitidos pelo órgão ambiental '
competente.
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§ 5a As embalagens rigidas, que contivercm formulações misclveis ou dispers(veis em
água, deverão ser submetidas pelo usuúrio /~ operação de trlplice lavagem, ou tecnologia
equivalente, conforme orientação constante de seus rótulos e bulas•
§ 6a Os usuários de componentes deverão efetuar a devolução das embalagens razias aos
estabelecimentos comerciais onde foram adquiridos e, quando se tratar de produto adquiddo no
exterior, incumbir-se de sua dastinação adequada." (NR)
"Art. 33-D. Os estabalecimentos comerciais deverão dispor de instalaçóes adeclu,~d:,~
devidamente dimensionadas para recebimento e armazenamanto das embalagens vazias devolvidas
pelos usuários', até que sejam recolhidas pelas rcspectivas empresas produtora.s, e
comercializadoras, responsáveis pela destinação final destas embalagens.
§ lO Os estabalecim«ntos comerciais:
I-deverão disponibilizar unidades de recebimento, eujas condições de funcionamanto •
acesso não venham a dificultar a devolução pelos usufuios, se não tiverem condições de receber ou
~mazanar embalagens vazias no mesmo local onde são realizadas as vendas dos produtos;
li-farão constar da nota fiscal de venda do produtos o endereço para devolução da
embalagem vazia e comunicarão ao usufu'io, formalmente, qualquer alteração no endereço;
III - ficam obrigados a manter ã disposição do serviço de fiscalização o sistema de controle
das quantidades e dos tipos de embalagens adquiridas • devolvidas pelos usuários, com as
respoctivas datas das oconencias." (NR)
"Art. 33-E. As unidades de recebimento de embalagens vazias fornecerão comprovante de
recebimento das embalagens onde deverão constar, no mínimo:
I - nome da pessoa flsicaou jurídica que efetuou a devolução;
II - data do recebimento;
..
III- quantidades e tipos de embalagens'recebidas; •
IV - nomes das empresas responsáveis pela destinação ((fiai das embalagens." (NR)
"Art. 33-E Os estabelecimentos destinados ao desenvolvimento de atividadas que
envolvam embalagens vazias de agrotóxicos, componentes oú afins, bem como produtos em
dasuso ou impróprios para utilização, deverão obter licenciamento ambiental." (NR)
"Art. 33-G. As empresas produtoras de agrot¿~xicos, seus componentes e afins são
responsáveis polo recolhimento, transporte e pela .destinação final das embalagens vazias,
devolvidas pelos usuários aos estebelecimentos comerciais ou ãs unidades de recebimento, • dos
produtos por elas fabricados e comercializados:
I-

apreendidos pela ação fiscalizatória;

II - impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reciclagem ou inutilização,
de acordo com normas e instruções dos órfãos registrante e sani~io-ambientals competentes.
§ is As empresas registl~ntes e produtoras de agrotóxicos • afins podem instalar • manter
postos ou centros de recolhimento de embalagens usadas • razias.
§ 2~ As empresas produtoras de componentes estabelecidas no Pais são responsáveis polo
recebimento e destinação final adequada das embalagens.vazias que contiv«ram produtos por elas
produzidas.
§ 3B O prazo para recolhimento • destinação final das embalagens pelas empresas
registrantes • pro~lutoras é de, no mãximo, .um ano, a contar data de devolução pelos usuários.
§ 4n Os responsáveis por postos e centros de recolhimento de embalagens vazias deverão
"manter ã disposição dos órgãos de fiscalização sistema de controle das quantidades • dos tipos de
embalagens recebidas e ancaminbadas à dastinação final." (NR)
"Ah. 33-H. Quando o produto não for fabricado no Pais a pessoa" fisica ou jurídica
responsável pela importação assumirá, com vistas a reutilização, reciclagem ou inutilização, a
responsabilidade pela destinação:
I- das embalagens vazias dos produtos importados • comercializados, após a devolução
pelos usufu'ios;
II - cios produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou
em desuso.
Parágrafo único. Tratando-se de produto importado submetido a processamento industrial"
ou a novo acondicionamanto, caberã ao órgão registrante definir a responsabilidade de que trata o
capuL" (NR)
"Art. I I9-A. As empresas produtoras de equipamentos para pulverização deverão, até 4 de
dezembro de 2000. inserir nos novos equipamentos adaptações destinadas a facilitar as oporações de
tríplice lavagem ou de tecnologia equivalente." (NR).
. •
"Art. I I9-B. As empresas produtoras •
componentes • afins deverão:

comercializadoras de

agrotóxicos, •seus

l-estruturar-se adequadamente para as oporações de recebimento, recolhimento e
destinação de embalagens vazias e produtos de que trata este Decreto, até 22 de janeiro de 2001;
ll-implementar, em colaboração com o Poder Público, programas educativos e
mecanismos de controle • estímulo A devolução das embalagens razias por parte dos usuários, at¿ 4
de dezembro de 2000: e
III- implementar, em colaboração com o Poder Público, medidas transitórias para
orientação dos usuários quanto ao atendimento As exig~neias previstas neste Decreto, enquanto se
realizam as adequações dos estabelecimentos comerciais e dos rótulos e bulas." (NR)
"Art. 119-C. As empresas titulares de registro de agrotóxicos ou afins deverão apresentar,
at~ 22 de janeiro de 2001, aos órgãos federais dos setorcs de agricultura, sáuda e meio ambiente,
modelo de rótulo • bula atualizados." (NR)
Art. 3m Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasflia, 27 de ' j,.z]:ho

de2000; 179gda Independ~nciae ll2idaRepública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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