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Gabinete da Prefeita  

 
 

Lei nº  8.092,  de 14 de julho  de 2009. 
 

 

Dispõe  sobre  os  procedimentos, a 

fiscalização e  regula o uso e o 

armazenamento de agrotóxicos no 

Município de Campos dos Goytacazes. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 
   

   Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a fiscalização e estabelece normas e 

procedimentos para o uso e o armazenamento de agrotóxicos e suas embalagens no território 

do Município, nos termos do Artigo 11 da Lei Federal n° 7.802, de 11 de julho de 1989, e nos 

princípios e diretrizes da Lei Federal nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece a 

Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA. 

  

 Art. 2º - Para efeito desta Lei, consideram-se agrotóxicos e afins os 

produtos e os agentes de processos físicos, químicos e biológicos, destinados ao uso nos 

setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, ou de outros ecossistemas nativos 

ou urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja a de alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, inclusive, os 

produtos e as substâncias empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores de crescimento. 

  Parágrafo único – Incluem-se no caput deste artigo os componentes 

usados na formulação dos agrotóxicos, como: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas 

matérias primas, os ingredientes inertes e os aditivos usados na fabricação e afins. 

  

 Art. 3° - As pessoas físicas e jurídicas que utilizem e/ou comercializem 

agrotóxicos no território municipal ficam obrigadas a submeterem à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente – SMMA, relatório semestral contendo informações sobre a origem, o 

destino, os tipos, quantidades e as características de produtos comercializados, armazenados, 

retornados e afins. 

  Parágrafo único – Incluem-se às informações a que se refere o caput do 

artigo a relação completa de consumidores de produtos agrotóxicos, os respectivos 

receituários agronômicos, a licença ambiental, o cadastro técnico federal do IBAMA, a 

licença da Vigilância Sanitária Municipal, o  Alvará  de Licença da Fazenda Municipal, a 

inscrição estadual, o CNPJ, o registro no CREA, da empresa e do responsável técnico, o 

Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar e os demais registros e/ou licenças 

expedidos em obediência às normas federais e estaduais. 
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 Art. 4º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – 

CMMAU poderá, através de Resolução, editar normas, padrões, exigências e/ou 

procedimentos complementares a esta Lei.    

   

Art. 5° - Após a publicação desta Lei, não serão permitidas a instalação de empresas que 

comercializem e/ou armazenem agrotóxicos em área urbana estritamente residencial, ou num 

raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de escolas, creches, postos de saúde, hospitais, clínicas, 

templos religiosos e afins. 

   

  Art. 6º - As empresas já instaladas deverão se enquadrar a esta Lei no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação. 

  

  Art. 7º - Aplicam-se a esta Lei, subsidiariamente, as normas legais 

ambientais, de posturas e sanitárias do Município, cujos órgãos públicos municipais exercerão 

a fiscalização concorrente ao seu cumprimento. 

 

  Art. 8º – O descumprimento das disposições contidas nesta Lei, 

acarretará ao estabelecimento o pagamento de multa no valor de 20 (vinte) UFICAS 

(Unidades Fiscais de Campos dos Goytacazes). 

 Parágrafo único – Na (s) reincidências (s), a multa será aplicada correspondente ao dobro do 

número de UFICAS da última multa. 

 

  Art. 9º – O Poder Executivo cabe fiscalizar o cumprimento da presente 

Lei, e impor a penalidade prevista no art. 8º. 

 

  Art. 10 – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. 

 

  Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 14 de julho de 2009. 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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