
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
Diploma Ministerial ri." 91/94 

de 29 de Juiiho 

A importáncia da cultura algodoeira na economia do 
país, o seu impacto em diferentes ramos de actividade e as 
características muito particulares desta cultura, levaram 
o Estado a empreender, ao longo da última década, um 
notável esforço no sentido de estimular a sua dinâmica. 

Depois da importante reestruturação operada nas maio- 
res empresas do sector e da adequação das respectivas 
instituições estatais à nova realidade económica, coloca-se 
agora a necessidade de publicar normas que permitam 
clarificar o regime especial a que se sujeita esta cul- 
tura, melhorar a coordenação do conjunto de actividades 
com ela relacionadas e harmonizar os interesses dos dife- 
rentes operadores económicos envolvidos. 

Ao abrigo da competência atribuída pelo artigo 4 do 
Decreto Presidencial n." 79/83, de 29 de Dezembro, e do 
disposto nos artigos 2 e 4 do Decreto 11." 8/91, de 23 de 
Abril, o Ministro da Agricultura determina: 

n 

Artigo 1. É aprovado o Regulamento para a cultura do 
algodão, anexo ao presente diploma, e que dele faz parte 
integrante. 

Art. 2.  Ao Instituto de Algodão de bl%ambique--- 
I. 4. M., criado pelo Decreto n." 7/91, de 23 de Abril, 
compete velar pela execução do Regulamento ora api-(Y 
vado.. 

Art. 3. Este diploma produz efeitos a partir de 1 
de Julho de 1994. 

Ministério da Agricultura, ein AJaputo, 23 de junho 
de 1994. - 0 Ministro da Agriçultii:a, Alexandre José 
Zandamela. 

/-. Entendimento das exyressões utilizadas 

Para efeitos do presente Regulamento critende-se: 

Algodão-carogo: produto colhido antes da operação de 
descaroçamento. 

Algodão em ruma: fibra obtida após a operaçáo de des- 
Garoçamento e/ou prensagem. 

Áreas sob concessEo: Areas definidas em contratos de 
concessão assinados entre o Estado e os mncessionários 
e em relação 4s quais náo é apiicável aos concessionários 
o regime definido na legislação em vigor sobre terras, mas 
apenas o disposto nos mesnlos contratos e no presente 
Regulamento. 

Decreto n." 8/91, de 23 de Abril: Decreto que fixa os 
princípios a que se submetem a cultura, comei-cializa~áo 
e industrializacão do algodão (publicado no Suplemento 
ao Boleflm da Repúblicn, I ." série, n." 16, de 23 de Abril 
de 1991). 

Instituto de Algodúo de Moc*umbique -- I .  A. AI.: Orga- 
nismo criado pelo Decreto n." 7/91, de 23 de Abril, e cujo 
Estatuto Orgsnico está publicado no Suplemento ao Bole- 
tim da República, 1 ." série, n." 16, de 23 de Abril de 1991. 

Operadores económicos: Ag~ntes económicos em nome 
individud ou swiedades cuja~ actividades se reIacien?m 
com a producáo, comercializaqão e descaroçamento do 
algodão, classificados nos termcc do presente Regulame~to. 

Padrões de classificação: Escalas de comparação estaba 
lecidas e materializadas em caixas padrão que permitem 
reconhecer e identificar semelhanças em qualidade e com- 
primento. 

Ramas de tipo inferior: Fibra cuja qualidade 6 inferior 
ao tipo 6 ,  apresentando um excessivo número de partí- 
culas de folha, areia ou semente, possuindo uma grande 
parte de fibra cortada e/ou imatura, torcida OIU emara- 
nhada, muitas vezes com índices de fermentação. 

Redes de fomento: Serviços de assistência técnica e 
aprovisionamento agrícola. 

CAPITULO I1 

Operadores económicos e concessões 

:\KTIc;O 2 

Classificaçáo dos operadores económicos 

Para efeitos do presente Regulamento, consideram-se as 
seguintes classes de operadores económicos: 

Classe I - Sector familiar: Compóe-se de operadores 
que, sendo membros dum agregado familiar, cultivem o 
algodão, dentro ou fora das áreas das concessões, inscritos 
em redes de fomento sob responsabilidade de concessio- 
nários, do I. A. M. ou de outra entidade expressamente 
autorizada para tal. 

Classe II  - Agricultores não autónomoç: Compõe-se de 
operadores que, por quaisquer insuficiências de carácter 
técnico ou financeiro, cultivem o algodão, dentro ou fora 
das áreas sob concessão. com o apoio dos concessionários 
do I. A. M. ou de outra entidadc expressamente autori- 
zada para tal. O apoio é prestado aos operadores desta 
classe mediante contrato assinado entre as partes interek- 
sadas. 

Classe 111 - Agricultores autónomos: Compõem-se de 
operadores que, par serem auto-suficientes em recursos, 
cultivem o algodão sem assumirem compromissos ou con- 
tratos que vinculem a sua produção de algodão a um outro 
operador ou ao I. A. M. Por esse motivo têm a possibili- 
dade de negociar o preqo e vender o algodão-caroyo de sua 
produc50, ou a rama dela resultante, a qualquer operador 
da sua escolha desde que ta! transacção seja autorizada 
pelo I. A. M. A área mínima de cultivo para os operadores 
desta classe é de 20 hectares de algodão. 

Classe IV - Concessionários: Compõe-se de operadores 
que, sendo possuidores de uma ou mais fábricas de desca- 
roçamento e prensagein de algodão, tenham assinado um 
contrato de fomento com o Estado, que os autorize a 
constituir redes de fomento, para apoio a outros pro<du- 
tores de algodão em áreas sob concessão, e a comprarem 
o algodão-caroço assim produzido, bem corno a comercia- 
lizar a respectiva fibra. 

Classe V - Industriais: Compõe-se de operadores que, 
sendo possuidores de uma ou mais Ecb~icas de descaroça- 
mento e prensagem de algodão, não tenham assinado um 
contrato de fomento com a Estado. 

Classe VI - Comerciantes de fibra: Compõe-se de ope- 
radores que, não sendo produtores de algdãu, se encotl- 
trem autorizados pelo I. A. M. a fazerem transacqóes de 
fibra de algodão, obrigando-se a pagar-lhe as devidas taxas 
de transaccão. 

+ Concessões e m  vigor 

As ooncessões existentes definem-se e regem-se pelo 
articulado dos respectivos contratos de aiitcrizacão otitor- 
gados pelo Estado e os seus siibscritores obrigam-se a cum- 



1 SBRIE - N U M E R O  26 

yrir a 1egislac;lio que Ihes for aplicável e os regulamentos 
e determinações do I. A. M. que não sejam contrários ao 
que neles estiver estipulado. 

Novas concessões 

1. As pessoas singulares ou sociedades que pretendam 
a cxploração de novas concessões devem requerê-las ao 
Ministro da Agricultura, ouvidos os Goveirnos Provinciais 
e o I . A . M .  

2. Os pedidos de concessiío indicarão: 

( I )  A área da zona algodoeira pretendida; 
h )  Os reciirsos técnicos a aplicar; 
C) O capital a investir; 
d )  Os recursos humanos a empregar. 

niscrição e registo dos  operadores 

Obrlgatoriedade da inscripllo 

1. E obrigatória a inscriçã.~ no I. A. M. dos operadores 
das classes I11 a VI, mediante o preenchimento do boletim 
de inscri~ão emitido por aquele organismo. 

2. O operador poderá inscrever-se em mais do que uma 
classe, quando desenvolya as actividades correspondentes, 
desde que o indique no boleitim de inscriçáo c pague, no 
acto da entrega do  boletim já preen~~hido, os montantes 
correspondentes inscrição em cada classe. 

Taxas de inscriçlío 

No acto da recepção do boletim de inscrição já preen- 
chido. o I. A. M. procederá A csobrança das seguintes taxas: 

I .  Para a classe. I  I1 : 
- de 20 atS 100 ha ............ 50 000,OO MT 
- acima de 100 ha até 500 ha 250 000,OO MT 
- acima de 500 ha .............. 500 000,OO MT 

............... 2. Para a classe IV: 2 000 000,OO MT 

............... 3. Para ri c:asse V: 1 500 000,OO MT 

............... 4. Para 5i classe VI: 6 000 000.00 MT 

Prazo para a inscrlçSo 

A inscrição no .I. A. M. efectuar-se-á apenas uma vez, 
no período de Junho a Setembro. 

1 .  Depois de receber o pedido de inscrição, de o analisar 
e de tomar as providências qtie achar necessárias, o T.A.M. 
informará cada operador da decisão final tomada sobre 
o scu pedido de inscrição. 

2. Considerar-se-á efettivada a inscrição do operador no 
1. h .  M. quando este receber a confirmação da inscrição 
por cscrito e for informado do respectivo número de c6- 
dipo de registo. 

ARTIGO 0 
Recusa de Inscrição .) 

Nos casos em que, ap6s devida ponderação, o I. A. M. 
se decidir pela não ace:tação do pedido de inscrição~, por 
falta de preenchimento de requisitos legais por parte do 

operador económico, o montante que tiver sido pago 
aquando da entrega do boletim preenchido será devol- 
vido, depois de deduzidos 20 por cento para a cobertura 
de d e s p a s  administrativas. 

ARTIGO 10 

PrerUçh anual de InformaCio 

Todos os inscritos deverão anualmente confirmar, junto 
do I. A. M., por meio de carta registada, a sua permanên- 
cia na actividade em que se inscrerveram, mnunicando 
tambCm quaisquer alterações dos dados fornecidos no 
momento da inscrição. O período para o envio das infor- 
mações aqui referidas 6 de Junho a Setembro. 

Registo 

1. Relativamente às 4reas sob concessão, os concessio- 
iiários procederão ao registo dos operadores da classe I e 
celebrarão contratos escritos com os operadores da classe I1 
que beneficiem do seu apoio e enviarão obrigatoriamente 
as respectivas listas ao I. A. M. L 

2. Fora das hreas sob concessão, as redes de fomento 
do I. A. M. ou de outra entidade por eete expressamente 
indicada, procederão ao registo dos operadores da classe I 
e celebrarão contratos escritos com os operadores da 
classe I1 que beneficiem do seu apoio e assegurarão o 
envio das respectivas \listas ao I. A. M. 

3. As listas serão enviadas ao I. A. M. todos os anos, no 
período de Julho a Setembro. 

Planos de produção e normas tdcnicas 

ARTIW 12 
Aprerentaçáo dos planos de produçlo 

Os planos anuais de produção de algodão s60 propostos 
pelos operadores das classes 111 e IV ao I. A. M. que, em 
coordenação com as Direcções Provinciais de Agricultura 
respectivas, proceder6 B sua apreciação s aprovação. 

Aprovaçáo dos planos da produçio 

1. A apresentação dos planos anuais de produção ao 
I. A. M. deve efectuar-se durante o perlodo de Julho a 
Setembro de cada ano. 

2. Caso os proponentes não sejam notificados pelo 
I. A. M. de quaisquer objecções no prazo de 90 dias após 
a data de recepção dos planos, considerar-se-ão aprovadas 
as propostas apresentadas. 

ARnm 14 

Conteúdo doe planoi ds produçáo 

T: obripatória a indicação no plano de produção das 
~eguintes infoimações: 

1. Area de algodão a cultivar e rendimento estimado: 
2. Datas limite de sementeira; 
3. Nome e proveniênc'a da variedade a cultivar; 
4. Esquema dc tratamentas fitossanitários; 
5. Caso se pretenda adubar, indicação da  respectivo 

esquema; 



6. Período de arranque e destruição das plantas de 
algodão da campanha anterior, de moda a o b e  
decer à pausa obrigatória de três meses, entre o 
arranque L as novas sementeiras; 

7. Medidas a serem executadas para a conservação 
do solo e/ou da água; 

8. Estrutura de custos de produção do algodão. 

Execução do, planos de produção 
e prestação de informações 

Os operadores das classes 111 e IV obrigam-se a prestar 
ao I. A. M., por escrito, as seguintes infarmaç0ts nos 
períodos indicados: 

1. Grau de cumprimento do plano previamente aprovado, 
com justificação dos desvios se os houver (entre Fevereiro 
e Março seguintes); 

2. Estimativas de produção de algodão-caroço (entre 
Abril e Maio); 

3. Produçáo rea! apurada de algodão-caroço (entre 
, Scternbro e Outubro). 

A ~ n a o  16 
Normas tbniems 

Para garantir a obtenção de bans rendimentos a curto 
e longo prazos é obrigatório o cumprimento das seguintes 
normas: 

1. Depois da colheita os algodoeiros devem ser arran- 
cados e destruidos de modo a que haja uma pausa cultural 
de pelo menos três meses sntre o arranque e as novas 
sementeiras; 

2. Não é peinitido o cultivo da algodão no mesmo 
terrsno durante mais de três anos sem pousio ou rotação 
de culturas; 

3. A semente de'algodão destinada a sementeira deverá 
ser produzida em campos previamente seleccionados para 
o efeito; 

4. Depois do descaroçamento deve ser feito o controlo 
da germinação da semente, que não deverá ser inferior 
:l 50 O/b, e a respectiva desinfecção; 

5. Nos locais de distribuição de semente de algodão ao 
r- 

sector familiar, a semente deve ser protegida contra as 
intempéries mesmo que se recorra a wnstruções de carácter 
precário, e nunca deixada ao ar livre; 

6. A semente que não for utilizada na sementeira deve 
ser queimada ou enterrada; 

7. Os esquemas de tratamento fitossanitária devem ser 
concebidos de modo racional, por forma a prevenir c 
aparecimento do fenómeno de resistência das pragas aos 
pesticidas e a ccnsequente poluição do meio ambiente 

2. Nos mercadas instalados, s6 podem adquirir o algo- 
dão-caroço aos operadores das classes I e I1 os conces- 
sionários, no caso de áreas sob concessáo, e o I. A. M. ou 
outra cntidade por este expressamente autorizada para o 
efeito, nas restantes áreas. 

ARTIGO 1s' 

Instaiaçéo de mercados 

Os mercados, quer dentro quer fora das áreas sob conces- 
são, são instalados em locais aprovados pela autoridade 
administrativa, em caordenaçáo com o I. A. M. 

Transporta do dgodóo-ar- produzido 
por m o r e s  du classe JII 

O transporte do algodão-caroço produzido por opera- 
dores da classe I11 deve ser acompanhado por guias, cujos 
impressos ser50 adquiridos junto do I. A. M. 

smno 11 
Comercializaçáo de fibra 

A R n m  20 

MarcaçSo dos fardos 

Após a prcnsagem os fardos serão cobertos exterior- 
mente com tela ou plástico, e terão de forma visivel as 
seguintes marcas: 

1. Número do fardo; 
2. Nome da fábrica; 
3. Iniciais do produtor; 
4. Tipo do algodão; 
5. Dcsignaçáo da variedade; 
6. Campanha algodoeira; 
7. Nas tíansacções acrescentar-se-á o nome do consig- 

natário, o país produtor e o destino. 

ARTIGO 21 

Tranaacçh de fibra 

1. A fibra de algodão produzida no País só pode ser 
transaccionada pelos operadores inscritos no I. A. M. nessa 
actividade. 

2. Sobre toda a fibra resultante de algodãc*caroço 
adquirido em mercados recairá a taxa de transacção de 
fibra. 

ARTIGO 22 
Classifica* 

provocada pelo uso dé doses d e  pesticidas cada vez mais 
: levadas; 1. As transacções referidas no artigo anterior s6 serão 

8. 0,s terrencs com uma pendente igual ou superior a autorizadas pelo I. A. M. depois de este classificar a fibra 
2 % devem ser protegidos contra a erosão provocada pelo do algodão em causa. 

scoamento das águas das chuvas, atrav4s da wnstrução 2. Pa'.a efeitos dc cla~sificaçá0 e atribuição do tipo OU 

de defesas e sementeira em curva de nível. grau resp: itante às amostras retiradas de cada fardo, devem 
as fábricas de descarcr,amento e prensagem de algodão 

CAPITULO V sejuir os critérios seguintes: 

Obmercializaqão do Algodão-caro~o e fibra a) A amostra devc ser constituída de duas partes 

SEcçno I colhidas dos dois lados opostos de cada farda; 

Comercialização do Algodão-caroço h)  A amostra deve ter peso aproximado de seis onças 
ou cerca de 170 (cento e setenta) gramas: 

A R ~ G O  17 C) Ter 8 (oito) a 10 (dez) polegadas de comprimento 
Mercados (vinte a vinte e cinco centímetros); 

1. É proibida a compra de algodão-caroço produzido rl) Ter oito centímetros de largura; 
peles operadores das classes I e 11 fora de mercados. e) Ter 4 (quatm) a 5 (cinco) centímetros de espessura. 
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Obrigatoriedade de celebração de contratos 
e sua homologaç80 

1. O ulgodao a transaccionar ser8 obrigatoriamente 
objesto de contrato finnado entre ol v~ndedor e o compra- 
dor Iioinologado pelo I. A. M. na caso de vendas no interior 
do Paír.. 

2. No caso de exportações, os contrata seriio subiiictidos 
,i parecer do I. A ,  M., que seri emitido no prazo de 
48 horas após a recepção dos mesmos, e homologado pelo 
1Uinist6rio do Comércio. 

3. Na exportação de ramas de tipo inferior deverão ser 
enviadas previamente às salas de classificaçãol 10 por cento 
das amostras que comfiem o lote de fardos a exportar, 
ii fim de o I. A. M. se pronunciar junto do Ministério 
cio Camércio sobre o respectivo valor F. O. B. mínimo 
,i ntribuir-se com base na equiparaçáo aos padrões inter- 
nzcionais e respectivas cotações. 

ARTIO0 24 

Conteúdo dos contratos 

Os contratos devem conter as seguintes iiidicações: 
1 .  Noiiic tlo vciidedor ou ~xportador; 
7. Nomc do compradou: ou importador; 
3 .  Quantidades vendidas: 
4. Tipos oficiais e comprimento; 
5. Preço por cada t'po, indicandcr bónus e penali- 

dades para cada difercnça de 1/32" de cumpri- 
mento; 

0.  Data oii mês de eml>arq~ie; 
7.  Arbitragem: 
8. ClAusulas de indeinnizaçiio c111 caso dc iiicumpri- 

meiito; 
C). Outras indicaçócn consideradas úteis (endereço 

do vendedor, do consignatliria, porto de embarque 
e outras). 

ARTIGO 25 

Anulação ou revogaçáo dos contratos 

"ucnhuiii coiitrato pode ser anulado ou revogado depois 
de hoinologado ptlo I. A. M. oni pelo Miiiistério do Comér- 
cio, salvo se se verificar insolvabilidade dos contratantes, 
inexist21icia de rama do tipo contratado, ou outras r a z f h  
devidai~iente justificadas c aceites pela entidade que o 

Novos conkatos 

iUao c permitida a exportação dc fibra referente a urn 
nt ,.o caiitrato kcm que tstejsin ciimpridos os contratos 
firinados antetiormente, salvo! sr se verificar a existência 
dc volume e qualidade inferiores aos previstos e haja 
comum acordo entrc os contratantes para alterar as quanti- 
dadm contratadm. 

A R n o o  27 

Certificados 

1 .  O algodão-fibra deverá ser aco~mpanliado de um 
ccrtificado de origem c classifica<;iio, no caso de vrndae 
no intcrior do País, e do certificado de origem nacional. 
no caso das exportações. 

2. Par;i a sua obtcnçiiai, o vendedor ilevc. rio íicto da 
\Lxncln oii cxpoi-tsçáo, apresentar junto das salas de clas- 
\;ficuçr?o do I .  A. M. a seguinte documentaçiic: 

a) Esquema de embarque dc ramas para u cumpri. 
mento do estabelecido contratualmente, que 

, podcrfi scr ria totalidade ou parcial, especifi- 

caiido os lotes das rainab que LI  conipóeiii 
noiilcadam.iita a iiistalaçáo iabril, variedadca, 
sector de produçóci, tipo, wmprimento, peso 
bruto, peso líquido, numernçâo clob fardo&, 
cubicagarn, iiúmem das linhas dc classificac;lio~, 
quantidade da fardos, campanha algt.d»ciia e r is 

, , marcas de ideritific:i;lio; 
1 ) )  Factura correspondciitt: ;io valor d:i mercadoria a 

cinbi!rcar cu folha F2 clo BRE, devidamente 
autenticada pelo Ministério do Comércio. 

Transferê~cia de fardos 

Uuaiido se efectua .ii transferciicia de fardos de fibra 
de algodáo que niio sejam objecto de um contriito homolo 
gado, para armadiis catemos ao rcciiito fabril, armazéns 
dos prol~r:ettírios, portos < i ~  enibarque, localidades transi- 
tbrins au caminlios de ferro. ficam os produtores, comer- 
ciantes e cxportado~r~s da fibra ol~rigados a declarti-10 junto 
das salas de classificaçáo do I .  A. M. 

~ C I W  29 

Deterloraçao de fardos 

Na, casos de deteriowçáo e avaria dos fardos, pur 
,iiionialia.s diversas oiu incêndios, ficam obrigados os 
iiiduçtriais de descaroçamento s L ~ S  vendedores e exporta- 
dores da fibra a sequisitareni os serviços do I .  A. M. para 
efeitos de beneficiamento, reenfardamento c reclassifi- 
c,çuo. 

A ~ n a o  30 

Substituição de fardos 

Nos casos de substituição de fardos avariados por outros 
em bom estado, ficam obrigados os vendedores e cxportu- 
dores de filíra a comunicarem au I. A. M. a i,ectificação 
da dociiínciitaç$o. 

LAPI'TULO V1 

Penal izaç6ss 

Penas 

w As penas para as i n f r acçh  ao presente Regulamento 
sáo as fixadas no artigo 220 do Dect-etol n." 8/91. de 
25 dc ,Abril: 

n)  Advertênciii . 
h )  Censura por cscrito; 
C') Multa pccuniárin dc 1000.00 RIT a 50 000 000,00 M'I'; 
(1) Siispenião tlo c7tercício da respectiva actividade 

até dolis anos: 
C )  P~.cihiçiio total do exercício dii actividade rio País. 

CraduaqAo das multas 

A ~rac lua~ào da: inultas consta 113 Tabela anf ua 30 

presente Rcgulameiito. 

Apreensão do produto 

I O aIguc'iiocarucr3 c a fibia quc n5o sejani ucompn 
r,!iatlrrj pcla tloçuti~eritaqão euigida pelo presente Regula- 
p ~ ~ ~ i t o  scr5o aprccrididos pelo I. A. M., até que o infractor 

cumpra coin a:, cciidi~.Ucs por ç1c tcstahelccidas. cfc~tiie 
I p~iparncritc: das i.cspcctivns niultas. 



2. No caso de infracções ao n." 2 do artigo 17 e n." 1 
do artigo 21 do presente Regulamento, a apreensão será 
definitiva, revertendo o produto apreendido para o I .  A. M. 

- 

Tabela anexa a o  Regulamento para a Cultura do Algodão 

Aniso - 
aue mvé 

Pena aplicável 

: 

3 Falta de cc~nfirmacão da ins- 
crLçáo. 500 000,00 MT - ! 

Falta de inscrição no I. A. M. Art. 5 Multa até ãuas vezes / / ;ma de inscri- 

2 Inscrição fiara do prazo. 
500 000,00 MT 

Apresentasão de planos de Art. 14 Mu!ta até 
p r c d u ç a  incompletos. 500 000,00 MT 

I /-I 

I 

4 FAta de envibo das listas dos i beneficiários das redes de 
fomento. - 

1 

I 
6 Falta dz envio dos dad2s .de 

execução dos planx de pm 506) 000,OO MT 
duçáo. 

Art. 11 Mnlta até 
500 000,00 MT 

7 

- 

I 
9 Rotulagern incorrecta d2e €ar 1 dos. 1 500 000,OUMT - 

incyprimento de nonnas téc Art. 16 hlulta até 
nicas. 1 i00 W,OO n<T - 

8 

I 
I 

Falta de  obser~~ação & pousio 
ou notação. 

Compra de algodão-carw am 
opradores das classes I e I1 
f ara cios mercados. 

Rei. 

12 

13 

- 
14 

15 

- 
16 

17 

18 

19 

20 

21 Art. 1i'Multa a16 
nP 1 / 500 000,OO MT 

I 
I 

Trap98rc~&o 

Incumprimento do prazo de 
apresentação dcs planos de 
produção. 

Falta de arranque &s algo- 
dueiros antes da  sementeira. 

valor da  transao- 
ção não excedendo 
50 000 000.00 MT 

Multa até 30 % do 
valor da transac- 
ção n k  excedendo 
50 000 000,OO MT 

I Art. 
n." 1 

Art. 16 
n." 1 

n/ 2 

Art. 21 
nP 2 

- 
22 

13Multa até 
5 000 000.00 MT 

Multa até 
5 000 000,W MT 

de exportação de  fibra ao 
I. A. M. para parecer. 

Não pagamento da taxa tran- 
sacção de fibra. 

Multa até 
5 O00 O00,OO MT 

Multa at6 
5 000 000,OO MT - 
5 000 000,00 MT 

Multa até 

Multa até 
5 000 000,OO iMT 

Multa até 
5 000 000,OO MT 

Multa até 
~ ~ ~ ~ , o o ~  

Multa até 20 % do 
valor d a  transac- 
cão não excedendo 
50 000 000,W MT 

Multa até 30 % do 

Falta de controlo de germina- Art. 16 
 cá^ de semente e desinfecção. n." 3 

Venda de  fibra antes de cum- Art. 26 
prir contratos anteriores. 

sabrr transferência de fardos 
não contratados. 

t 
Falta de informaçálo ao I. A. M. Art. 28 

- 
Falta de informação ao I. A. M. Art. 29 

sobre fardcs deteriorados. - 
Falta de informação ao I. A. M. Art. 30 

sobre rectificação de cbocu- 
mentos 

Trânsito de algodãwcaroço sem Art. 19 
gula. r 

Não .5ubmissão dos contratas 
de  vendia de fibra no inte- 
rior do País ao I. A. M. para 
homoiagaçáo. 

Não .mbmissáo dos aontraus 

Art. 23 
n? 1 

4- 

Art. 23 


