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Legislação Federal
Legislação

Ementa

Lei Federal nº 12.727, de 17
de outubro de 2012

Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe
sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos
6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de
1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis
nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril
de 1989, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31
de dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012.
(Medida Provisória nº 571, de 25 de maio de 2012)

Lei Federal nº 12.725, de 16
de outubro de 2012

Dispõe sobre
aeródromos.

Decreto Federal nº 7.719, de
11 de abril de 2012

Altera o art. 152 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008,
que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações.

Decreto Federal nº 7.640, de 9
de dezembro de 2011

Altera o art. 152 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008,
que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao
meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal
para apuração destas infrações.

Decreto Federal nº 7.497, de 9
de junho de 2011

Dá nova redação ao artigo 152 do Decreto no 6.514, de 22 de
julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo
administrativo federal para apuração destas infrações.

Lei Federal nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

Decreto nº 6.514, de 22 de
julho de 2008

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações, e dá outras providências.
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Legislação Federal
Legislação
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Decreto Federal nº 6.321, de
21 de dezembro de 2007

Dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e
controle de desmatamento no Bioma Amazônia, bem como
altera e acresce dispositivos ao Decreto no 3.179, de 21 de
setembro de 1999, que dispõe sobre a especificação das
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.

Lei Federal nº 11.284, de 2 de
março de 2006

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção
sustentável e institui o Serviço Florestal Brasileiro.

Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal, e dá outras providências.

Decreto Federal nº 3.179, de
21 de setembro de 1999
(Revogado pelo Decreto nº 6.514,
de 2008)

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às
condutas e atividades lesivas ao meio-ambiente, e dá outras
providências.

Lei Federal nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.

Decreto Federal no 99.274, de
6 de junho de 1990

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981.

Lei Federal no 7.347, de 24 de
julho de 1985

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio-ambiente, ao consumidor etc.

Lei Federal nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras
providências.

Lei Federal n° 5.197, de 3 de
janeiro de 1967

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.
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Legislação Estadual
Legislação

Ementa

Emenda
Constitucional
Estadual n° 48, de 04 de julho
de 2011

Fixa o valor da participação do Fundo Estadual de Conservação
Ambiental – FECAM na compensação financeira a que se refere
o parágrafo 1º, do art. 20, da Constituição da República em
vigor, relativamente ao petróleo e gás extraído da camada do
pré-sal.
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