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IV - o pagamento do saldo devedor apurado na forma do inciso III do caput
deste artigo deverá ser realizado em seis parcelas anuais, com dois anos de
carência, mantidos os encargos originalmente contratados." (NR)

Nº 216, sexta-feira, 9 de novembro de 2018

"Art. 35. .....................................................................................................................
Parágrafo único. O receituário de medicamentos terá validade em todo o
território nacional, independentemente da unidade da Federação em que tenha sido
emitido, inclusive o de medicamentos sujeitos ao controle sanitário especial, nos
termos disciplinados em regulamento." (NR)

"Art. 28-A. (VETADO)."
"Art. 29-A. (VETADO)."
"Art. 30-A. (VETADO)."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua
publicação oficial.

"Art. 31-A. (VETADO)".

Brasília, 8 de novembro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Gilberto Magalhães Occhi

"Art. 32-A. (VETADO)."
Art. 3o (VETADO).

Atos do Congresso Nacional

Art. 4o As autorizações de concessão dos benefícios de que trata esta Lei estão
condicionadas à inclusão nas Leis Orçamentárias de 2018 e 2019 dos montantes das
despesas a serem ressarcidas pela União.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Eunício Oliveira, Presidente
do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e do
inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6o Ficam revogados:
I - o art.

3o-A

da Lei

no

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2018 (*)

13.340, 28 de setembro de 2016;

Aprova o texto do Protocolo de Integração Educativa
e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos
de
Nível
Primário/Fundamental/Básico
e
Médio/Secundário entre os Estados Partes do
Mercosul e Estados Associados, assinado em San
Juan, Argentina, em 2 de agosto de 2010.

II - os art. 28, art. 29, art. 30, art. 31 e art. 32 da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018; e
III - a Medida Provisória no 834, de 29 de maio de 2018.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de Integração Educativa e
Reconhecimento de Certificados, Títulos e Estudos de Nível Primário/Fundamental/Básico e
Médio/Secundário entre os Estados Partes do Mercosul e Estados Associados, assinado em
San Juan, Argentina, em 2 de agosto de 2010.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição
Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 13.730, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018
Altera o art. 14 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de
1975, para considerar infração sanitária a
inobservância das obrigações nela estabelecidas.
OPRESIDENTEDAREPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Senado Federal, em 8 de novembro de 2018.
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA
Presidente do Senado Federal

Art. 1o O art. 14 da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, passa a vigorar
com a seguinte redação:

(*) O texto do Protocolo acima citado está publicado no Diário do Senado Federal de 7/9/2018.

"Art. 14. A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei constitui
infração sanitária e sujeita o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das
demais sanções penais cabíveis." (NR)

Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 9.557, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Regulamenta a Medida Provisória nº 843, de 5 de
julho de 2018, que estabelece requisitos
obrigatórios para a comercialização de veículos no
País, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e
Logística e dispõe sobre o regime tributário de
autopeças não produzidas.

Brasília, 8 de novembro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim
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LEI Nº 13.731, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Medida Provisória nº 843, de 5 de julho de 2018,

Dispõe sobre mecanismos de financiamento para a
arborização urbana e a recuperação de áreas
degradadas.

D E C R E T A :

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA A
COMERCIALIZAÇÃO E A IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS NO PAÍS

Art. 1o Esta Lei determina mecanismos de financiamento para a arborização
urbana e para a recuperação de áreas degradadas, a partir do direcionamento de recursos
arrecadados da aplicação de multa por crime, infração penal ou infração administrativa, no
caso de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim como da cobrança de taxas
pela autorização de poda e de corte de árvores.

Seção I
Dos requisitos obrigatórios
Art. 1º A partir de 1º de dezembro de 2018, a comercialização de veículos
novos produzidos no País e a importação de veículos novos classificados nos códigos da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo
Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, relacionados no Anexo I, ficarão
condicionadas ao compromisso de o fabricante ou o importador atender aos seguintes
requisitos obrigatórios:

Art. 2º Um décimo do valor das multas por crime, infração penal ou infração
administrativa decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, arrecadadas
pelos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA,
será destinado à arborização urbana e à recuperação de áreas degradadas.
§ 1º O recurso advindo das multas de que trata o caput deve ser aplicado no
Município onde ocorreu a infração ou o crime ambiental.

I - adesão a programas de rotulagem veicular de eficiência energética e de
segurança definidos pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e
estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro e
pelo Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério das Cidades, com eventual
participação de outras entidades públicas, com cem por cento dos modelos, de produtos
classificados nos códigos da Tipi relacionados no Anexo I, produzidos no País ou
importados, a serem etiquetados no âmbito dos referidos programas;

§ 2º Regulamentação deverá prever os critérios e as normas para a aplicação
do recurso de que trata o caput.
Art. 3º (VETADO).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

II - atingimento de níveis mínimos de eficiência energética em relação aos
produtos comercializados no País, nos termos do disposto no item 2 do Anexo III; e
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III - atingimento de níveis de desempenho estrutural e tecnologias assistivas
à direção em relação aos produtos comercializados no País, nos termos do disposto no
item 7 do Anexo IV.
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§ 1º Os requisitos obrigatórios de que trata o caput serão cumpridos,
progressivamente, nos termos do disposto neste artigo.
§ 2º O requisito de que trata o inciso I do caput, relativo à adesão a
programa de rotulagem veicular de eficiência energética, será exigível:

LEI Nº 13.732, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018

I - a partir de 1º de dezembro de 2018, para os produtos classificados nos
códigos da Tipi relacionados no Anexo I e não constantes do Anexo V; e

Altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio
de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, para definir que a receita tem validade
em todo o território nacional, independentemente
da unidade federada em que tenha sido emitida.

II - a partir de 1º de agosto de 2023, para os veículos classificados nos
códigos da Tipi relacionados no Anexo V.
§ 3º O requisito de que trata o inciso I do caput, relativo à adesão a
programa de rotulagem veicular de segurança, será exigível a partir de 1º de janeiro de
2020.

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

§ 4º O requisito de que trata o inciso II do caput será exigível a partir de 1º
de dezembro de 2018 para os produtos classificados nos códigos da Tipi relacionados no
Anexo I e não constantes do Anexo V.

Art. 1o O parágrafo único do art. 35 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018110900003
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

