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Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 13.648, DE 11 DE ABRIL DE 2018
Dispõe sobre a produção de polpa e suco
de frutas artesanais em estabelecimento
familiar rural e altera a Lei nº 8.918, de 14
de julho de 1994.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

nºs 8.918, de 14 de julho de 1994, e 7.678, de 8 de novembro de 1988, ou
normas que as substituam, e nas normas regulamentadoras.
Parágrafo único. Às infrações ao disposto nesta Lei aplicarse-ão as sanções administrativas previstas no art. 9º da Lei nº 8.918,
de 14 de julho de 1994.
Art. 6º Para fins de rotulagem e registro, a denominação dos
produtos disciplinados por esta Lei pode ser acrescida de uma das
seguintes palavras:
I - artesanal;
II - caseiro;
III - colonial.
produto:

Parágrafo único. Devem constar do rótulo da embalagem do
I - a denominação do produto;

II - o nome do agricultor familiar e o endereço do imóvel
rural onde foi produzido;
III - o número da Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - DAP;
IV - outras informações, conforme norma regulamentadora.
Art. 7º O art. 2º da Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 2º ....................................................................................
Parágrafo único. A execução das atividades de inspeção e
fiscalização de que trata o caput poderá ser objeto de convênios,
ajustes ou acordos celebrados com órgãos e entidades dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios." (NR)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de abril de 2018; 197o da Independência e 130o
da República.
MICHEL TEMER
Eliseu Padilha
LEI Nº 13.649, DE 11 DE ABRIL DE 2018

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a produção de polpa e suco de
frutas em estabelecimento familiar rural.

Dispõe sobre o Serviço de Retransmissão
de Rádio (RTR) na Amazônia Legal.

§ 1º Considera-se estabelecimento familiar rural de produção
de polpa e de suco de frutas o localizado em área rural que esteja sob a
responsabilidade de agricultor familiar ou empreendedor familiar rural
que atenda ao disposto na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

§ 2º (VETADO).
Art. 2º A produção de polpa e suco de frutas em estabelecimento
familiar rural deve ser feita com matéria-prima produzida exclusivamente
no estabelecimento familiar rural e em quantidade máxima estabelecida
para cada produto conforme norma regulamentadora.
Art. 3º (VETADO).

§ 2º A autorização de que trata o caput deste artigo deverá
especificar, no mínimo, a denominação da entidade, o canal atribuído para
a emissora retransmissora, a identificação da emissora de radiodifusão
sonora que cederá os sinais a serem retransmitidos, o Município de
execução do serviço e o prazo para efetivo início do serviço.
§ 3º A autorização de que trata o caput deste artigo será
outorgada de forma não onerosa.
Art. 4º As entidades autorizadas a executar o Serviço de
RTR na Amazônia Legal deverão veicular a programação oriunda da
emissora de radiodifusão sonora que cederá os sinais a serem
retransmitidos, observadas as disposições deste artigo.
§ 1º As emissoras de radiodifusão sonora que cederão os
sinais a serem retransmitidos poderão inserir em seus estúdios
publicidade destinada a uma determinada região servida por uma ou
mais emissoras retransmissoras.
§ 2º As inserções publicitárias de que trata o § 1º deste
artigo destinadas às emissoras retransmissoras terão duração máxima
igual e coincidente com os espaços de tempo destinados à
publicidade comercial transmitida pelas emissoras de radiodifusão
sonora que cederão os sinais a serem retransmitidos.
§ 3º As emissoras retransmissoras do Serviço de RTR
poderão transmitir inserções locais de programação e publicidade,
observadas as seguintes condições:
I - a inserção de programação local não deverá ultrapassar 15%
(quinze por cento) do total da programação transmitida pela emissora de
radiodifusão sonora que cederá os sinais a serem retransmitidos;
II - a programação inserida deverá ter finalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas, em benefício do
desenvolvimento geral da comunidade;
III - as inserções de publicidade terão duração máxima igual
e coincidente com os espaços de tempo destinados à publicidade
transmitida pela emissora de radiodifusão sonora que cederá os sinais
a serem retransmitidos;
IV - as inserções de publicidade somente poderão ser
realizadas pelas entidades autorizadas a executar o Serviço de RTR
na Amazônia Legal de sinais provenientes de emissoras de
radiodifusão sonora comerciais.
Art. 5º O Anexo I da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966,
passa a vigorar acrescido do seguinte item 28-A:
"ANEXO I
................................................................................................................
.

.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Serviço de Retransmissão de
Rádio (RTR) na Amazônia Legal.
Art. 2º O Serviço de Retransmissão de Rádio (RTR) na
Amazônia Legal é aquele que se destina a retransmitir, de forma
simultânea, os sinais de emissora de radiodifusão sonora em frequência
modulada, para a recepção livre e gratuita pelo público em geral na
Amazônia Legal.

Art. 4º O procedimento para o registro do estabelecimento e os
requisitos de rotulagem dos produtos serão simplificados, conforme
dispuser norma regulamentadora.

Art. 3º Compete ao Poder Executivo outorgar autorização para o
Serviço de Retransmissão de Rádio (RTR) na Amazônia Legal, que terá
prazo indeterminado e caráter precário, observados os procedimentos
estabelecidos nesta Lei e nas normas reguladoras das condições de
exploração do serviço.

Art. 5º Os estabelecimentos familiares rurais, a produção de
polpa e suco de frutas e os produtos obtidos devem atender aos requisitos
tecnológicos, sanitários e de identidade e qualidade estabelecidos nas Leis

§ 1º A autorização de que trata o caput deste artigo será
outorgada para a retransmissão de sinais de emissora de radiodifusão
sonora da capital para Município do mesmo Estado da Amazônia Legal.
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SERVIÇO
28-A. Serviço de Retransmissão de
Rádio (RTR) na Amazônia Legal.

VALOR DA TFI (R$)
250,00

.............................................................................................................."
Art. 6º O Serviço de RTR na Amazônia Legal obedecerá aos
preceitos desta Lei e, no que couber, aos dispositivos da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, e demais disposições legais.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de abril de 2018; 197o da Independência e 130o
da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Esteves Pedro Colnago Junior
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