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Altera  dispositivos  da  Lei  nº8.588,  de  27  de
novembro de 2006 e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:    

 

Art.1º – Fica modificado o inciso XXVII do art.3°da Lei nº8.588, de 27 de novembro de 2006, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“ Art.3º (...)

XXVII – RECEITA: Prescrição e orientação técnica para utilização de agrotóxicos ou afim, por profissional
legalmente habilitado, engenheiros agrônomo ou florestal, e por Técnico Agrícola, em suas respectivas áreas
de competência;”

Art.2º Fica alterado o caput do art.4ºda Lei nº8.588, de 27 de novembro de 2006, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.4º Os agrotóxicos, seus componentes e afins só poderão ser comercializados diretamente aos usuários,
através de apresentação de receita, prescrita por profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT, ou por profissional legalmente habilitado pelo
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, até a ocasião da criação do Conselho Regional dos Técnicos
Agrícolas de Mato Grosso, conforme Lei nº13.639, de 26 de março de 2018.”

Art.3º Fica alterado o art.5ºda Lei nº8.588, de 27 de novembro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.5º A aplicação de agrotóxicos por via terrestre, por meio de equipamento autopropelido, só poderá ser
realizada quando sob responsabilidade técnica de um profissional legalmente habilitado pelo seu respectivo
Conselho Profissional e de posse da receita emitida, nos termos do artigo anterior.”

Art.4º Fica alterado o §2º do art.11 da Lei nº8.588, de 27 de novembro de 2006, que passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art.11 (...)

§2º Nenhuma prestadora de serviços poderá funcionar sem assistência técnica de um profissional,
engenheiro agrônomo ou florestal, ou técnico agrícola, devidamente habilitados em seus respectivos
Conselhos Profissionais.”

Art.5º Fica alterado o inciso XIII do art.16 da Lei nº8.588, de 27 de novembro de 2006, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“ Art.16 (...)

XIII – aplicar agrotóxico e afins via terrestre com equipamento autopropelido sem a responsabilidade técnica
de um profissional, engenheiro agrônomo ou florestal, ou técnico agrícola, devidamente habilitados em seus
respectivos Conselhos Profissionais, e sem estar de posse da receita.”

Art.6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo do art.38-A da Constituição Estadual.

Art.7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como escopo alterar dispositivos da Lei nº8.588, de 27 de novembro de 2006 que
dispõe sobre o uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado de Mato Grosso.

Os Técnicos Agrícolas exercem uma função importante no Estado, atuam em todas as cadeias produtivas
auxiliando os produtores rurais. Em um Estado proeminentemente agrícola, a atuação dos mesmos é
fundamental.

As modificações em tela buscam adequar a redação da legislação estaudual vigente com a legislação federal.
A categoria foi regulamentada pela Lei nº5.524,de 05 de novembro de 1968 e pelo decreto federal nº4.560,
de 30 de dezembro de 2002 que regulamenta o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola
de nível médio ou 2º grau.

Dentre as atribuições contidas no referido decreto está a seleção e aplicação de métodos de erradicação e
controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de
agrotóxicos, bem como pelas empresas especializadas que exerçam atividades de dedetização,
desratização e no controle de vetores e pragas.

Neste viés, através da lei nº13.639, de 26 de março de 2018, foi criado o Conselho Federal dos Técnicos
Industriais, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e
os Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas. A alteração da lei estadual busca assegurar a competência
dos profissionais técnicos agrícolas em consonância com a legislação federal aplicável.

Pelas razões acima expostas, tendo em vista a relevância do tema abordado, conto com a aprovação da
presente propositura.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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