
LEI N
o
 10.357, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001. 

Art. 19. A Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos é devida pela prática dos seguintes atos de 
controle e fiscalização: 

        I – no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para: 

        a. emissão de Certificado de Registro Cadastral; 

        b. emissão de segunda via de Certificado de Registro Cadastral; e 

        c. alteração de Registro Cadastral; 

        II – no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para: 

        a. emissão de Certificado de Licença de Funcionamento; 

        b. emissão de segunda via de Certificado de Licença de Funcionamento; e 

        c. renovação de Licença de Funcionamento;  

        III – no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para: 

        a. emissão de Autorização Especial; e 

        b. emissão de segunda via de Autorização Especial. 

        Parágrafo único. Os valores constantes dos incisos I e II deste artigo serão reduzidos de: 

        I - quarenta por cento, quando se tratar de empresa de pequeno porte; 

        II - cinqüenta por cento, quando se tratar de filial de empresa já cadastrada; 

        III - setenta por cento, quando se tratar de microempresa. 

        Art. 20. A Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos será recolhida nos prazos e nas condições 
estabelecidas em ato do Departamento de Polícia Federal. 

        Art. 21. Os recursos relativos à cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos, à 
aplicação de multa e à alienação de produtos químicos previstas nesta Lei constituem receita do Fundo Nacional 
Antidrogas – FUNAD. 

        Parágrafo único. O Fundo Nacional Antidrogas destinará oitenta por cento dos recursos relativos à cobrança 
da Taxa, à aplicação de multa e à alienação de produtos químicos, referidos no caput deste artigo, ao 
Departamento de Polícia Federal, para o reaparelhamento e custeio das atividades de controle e fiscalização de 
produtos químicos e de repressão ao tráfico ilícito de drogas.  

        Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 23. Ficam revogados os arts. 1o a 13 e 18 da Lei no 9.017, de 30 de março de 1995. 
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