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Transporte, Terminais, transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; matinas, porAlto
Depósitos e Comércio los e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e prumos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos
mímicos c_produtos_migosos,
• complexos turísticos ° dc lazer„inclusive parques temáticos,
Turismo
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Uso de Recursos Natu- - silvicultura; exploração económica da madeira ou lenha e subMédio
rais produtos florestais; importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração económica de
fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do património genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de
espécies exóticas ou genetictunente modificadas; uso da diversidade
biológica pela biotecnologia.
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Art. 4' O Poder Executivo publicará texto consolidado da Lei nu 6.938, de 1981, no prazo de trinta dias após a
publicação desta Lei.
Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revoga-se o art. 17-J da Lei n' 6.938, de 31
de agosto de 1981.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179' da Independência e 112' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Males
Eliseu Padilha
Benjamin Benzaquen Sicsei
José Sarney Filho
* AC = Acréscimo.
LEI Nu 10.166, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Altera a Lei n 7.542, de 26 de setembro de
1986, que dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de coisas ou
bens afundados, submersos, encalhados e
perdidos em águas sob jurisdição nacional,
em terreno de marinha e seus acrescidos e
em terrenos marginais, em decorrência de
sinistro, alijamento ou fortuna do mar, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA

Art. 2' O art. 20 da Lei n' 7.542, de 1986, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20. As coisas c os bens resgatados de valor
artístico, de interesse histórico ou arqueológico permanecerão no domínio da União, não sendo passíveis de apropriação, doação, alienação direta ou por meio de licitação
pública, o que deverá constar do contrato ou da ato de
autorização elaborado previamente à remoção." (NR)
"§ 120 contrato ou o ato de autorização previsto no
cama deste artigo deverá ser assinado pela Autoridade Naval, pelo concessionário e por um representante do Ministério da Cultura." (AC)
"§ 2' O contrato ou o ato de autorização poderá
estipular o pagamento de recompensa ao concessionário pela
remoção dos bens de valor artístico, de interesse histórico ou
arqueológico, a qual poderá se constituir na adjudicação de
até quarenta por cento do valor total atribuído às coisas e
bens como tais classificados." (AC)*
"§ 3' As coisas e bens resgatados serão avaliados
por uma comissão de peritos, convocada pela Autoridade
Naval e ouvido o Ministério da Cultura, que decidirá se eles
são de valor artístico, de interesse cultural ou arqueológico e
atribuirá os seus valores, devendo levar em consideração os
preços praticados no mercado internacional." (AC)
"§ 4' Em qualquer hipótese, é assegurada à União a
escolha das coisas c bens resgatados de valor artístico, de
interesse histórico ou arqueológico, que serão adjudicados."
(AC)
Art. 3' Os incisos II e III e os §§ l' e 2' do art. 21
da Lei n' 7542. de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
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§ I'

"11 - soma em dinheiro proporcional ao valor de
mercado das coisas e bens que vierem a ser recuperados, até
o limite de setenta por cento, aplicando-se, para definição da
parcela em cada caso, o disposto no § 1' deste artigo;"
(NR)

IV - não associar o uso do produto à prática de
atividades esportivas, olímpicas ou não, nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situações perigosas, abusivas ou ilegaiS;(NR)

"III - adjudicação de parte das coisas e bens que
vierem a ser resgatados, até o limite de setenta por cento,
aplicando-se, também, para a definição da parcela em cada
caso, o disposto no § l' deste- artigo;" (NR)

VI - não incluir a participação de crianças ou adolescentes.(NR)

"§ l' A atribuição da parcela que caberá ao concessionário dependerá do grau de dificuldade e da complexidade técnica requeridas para realizar as atividades de
localização, exploração, remoção, preservação e restauração,
a serem aferidas pela Autoridade Naval." (NR)
"§ 2' As coisas e os bens resgatados, dependendo
de sua natureza e conteúdo, deverão ser avaliados com base
em critérios predominantes nos mercados nacional e internacional, podendo os valores atribuídos, a critério da Autoridade Naval, ser aferidos por organizações renomadas por
sua atuação no segmento específico." (NR)

§ 3' A embalagem, exceto se destinada à exportação, e o material de propaganda referido neste artigo conterão a advertência mencionada no parágrafo anterior.(NR)
§ 5' A advertência a que se refere o § 2' deste
artigo, escrita de forma legível e ostensiva, será seqüencialmente usada de modo simultâneo ou rotativo, nesta última hipótese variando, no máximo, a cada cinco meses."(NR)
"Art. 3" -A Quanto aos produtos referidos no art. 2'
desta Lei, são proibidos:
I - a venda por via postal;
II - a distribuição de qualquer tipo de amostra ou
brinde;

Art. 4' O art. 32 da Lei n' 7.542, de 1986, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 2' , numerando-se o atual parágrafo
único conto § l:

REPÚBLICA

"§ 5' Poderá ser concedida autorização para realizar
operações e atividades de pesquisa, exploração, remoção ou
demolição, no todo ou em parte, de coisas e bens referidos
nesta Lei, que tenham passado ao domínio da União, a
pessoa física ou jurídica nacional ou estrangeira com comprovada experiência em atividades de pesquisa, localização
ou exploração de comas e bens submersos, a quem caberá
responsabilizar-se por seus atos perante a Autoridade Naval." (NR)

ESTABELECIMENTO POR TRIMESTRE

"Art. 21.

"Art. 32.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. l' O § 5' do art. 16 da Lei n' 7.542, de 26 de
setembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO IX
VALORES, EM REAIS, DEVIDOS A TÍTULOS DE TCFA POR

"§ 1' (antigo parágrafo único)
"§ 2 2 É livre, dependendo apenas de comunicação à
Autoridade Naval e desde que não represente riscos inaceitáveis para a segurança da navegação, para terceiros ou
para o meio ambiente, a realização de excursões de turismo
submarino, com turistas mergulhadores nacionais e estrangeiros, em sítios arqueológicos já incorporados ao domínio
da União, quando promovidas por conta e responsabilidade
de empresas devidamente cadastradas na Marinha do Brasil
e no Instituto Brasileiro de Turismo, sendo vedada aos mergulhadores a remoção de qualquer bem ou parte deste."
(AC)
Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2000; 179' da Independência e 112' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela da Cruz &bisão
(*) AC = Acréscimo.
LEI N' 10.167, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2000
Altera dispositivos da Lei n" 9.294, de 15
de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso c à propaganda de produtos
fumfgenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 ' A Lei n' 9.294, de 15 de julho de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

III - a propaganda por meio eletrônico, inclusive
intcrnet;
IV - a realização de visita promocional ou distribuição gratuita em estabelecimento de ensino ou local
público;
V - o patrocínio de atividade cultural ou esportiva;
VI - a propaganda fixa ou móvel em estádio, pista,
palco ou local similar,
VII - a propaganda indireta contratada, também
denominada merehandising, nos programas produzidos no
País após a publicação desta Lei, em qualquer horário;
VIU .- a comercialização em estabelecimentos de
ensino e de saúde.
Parágrafo único. O disposto nos incisos V e VI
deste artigo entrará em vigor em l' de janeiro de 2003, no
caso de eventos esportivos internacionais e culturais, desde
que o patrocinador seja identificado apenas com a marca do
produto ou fabricante, sem recomendação de consumo."
"Art. 3' -B Somente será permitida a comercialização de produtos fumfgenos que ostentem em sua embalagem a identificação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na forma do regulamento."
"Art. 9' Aplicam-se ao infrator desta Lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação em vigor,
especialmente no Código de Defesa do Consumidor e na
Legislação de Telecomunicações, as seguintes sanções:(NR)
V - multa, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
100.000,00 (cem mil reais), aplicada conforme a capacidade
econômica do infrator;(NR)
VI - suspensão da programação da emissora de
rádio e televisão, pelo tempo de dez minutos, por cada
minuto ou fração de duração da propaganda transmitida em
desacordo com esta Lei, observando-se o mesmo horário.

"Art. 2'
§ 2' É vedado o uso dos produtos mencionados no
cama nas aeronaves e demais veículos de transporte coletivo."(NR)

§ 3' Considera-se infrator, para os efeitos desta Lei,
toda e qualquer pessoa natural ou jurídica que, de forma
direta ou indireta, seja responsável pela divulgação da peça
publicitária ou pelo respectivo veículo de comunicação.(NR)

"Art. 3' A propaganda comercial dos produtos referidos no artigo anterior só poderá ser efetuada através de
pôsteres, painéis e cartazes, na parte interna dos locais de
venda,(NR)

§ 4' Compete à autoridade sanitária municipal aplicar as sanções previstas neste artigo, na forma do art. 12 da
Lei n' 6.437, de 20 de agosto de 1977, ressalvada a competência exclusiva ou concorrente:

