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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

 

Instrução Normativa Ibama 
nº 31, de 3 de dezembro de 
2009.  

Dispõe sobre a obrigação de cadastramento de pessoas físicas e 
jurídicas que se dedicam às atividades potencialmente poluidoras 
ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos 
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de 
produtos e subprodutos da fauna e flora, considerando as 
disposições do art. 17, incisos I e II, da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, que institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de Recursos Ambientais. 

Decreto nº 6.985, de 20 de 
outubro de 2009.  

Dá nova redação ao art. 4o do Decreto no 3.524, de 26 de junho de 
2000, que regulamenta a Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, que 
cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

 

Decreto Federal nº 6.515, de 
22 de julho de 2008.  

Institui, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e da Justiça, os 
Programas de Segurança Ambiental denominados Guarda 
Ambiental Nacional e Corpo de Guarda- Parques, e dá outras 
providências. 

 

 

Lei nº 11.516, de 28 de agosto 
de 2007.  

Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; altera as Leis nos 7.735, 
de 22 de fevereiro de 1989, 11.284, de 2 de março de 2006, 9.985, 
de 18 de julho de 2000, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, 11.156, 
de 29 de julho de 2005, 11.357, de 19 de outubro de 2006, e 7.957, 
de 20 de dezembro de 1989; revoga dispositivos da Lei no 8.028, de 
12 de abril de 1990, e da Medida Provisória no 2.216-37, de 31 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

Medida Provisória n.º 366, de 
26 de abril de 2007  

Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, e dá outras 
providências. (Convertida na Lei nº 11.516, de 2007) 

Decreto Federal nº 6.040, de 7 
de fevereiro de 2007.  

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais. 

Decreto Federal nº 5.877, de 
17 de agosto de 2006.  

Dá nova redação ao art. 4o do Decreto no 3.524, de 26 de junho de 
2000, que regulamenta a Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, que 
cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. (Revogado pelo Decreto 
nº 6.985, de 2009). 

 Aprova o texto do Acordo Complementar na Área de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente ao Acordo Básico de Cooperação Técnica 
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Decreto Legislativo nº 63, de 
18 de abril de 2006.  

e Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Peru, assinado em Brasília, em 20 de 
agosto de 2004. 

Decreto Federal 5.098, de 3 
de junho de 2004.  

Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com 
Produtos Químicos Perigosos - P2R2, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 10.650, de 16 
de abril de 2003.  

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes 
nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. 

Decreto Federal 4.339, de 22 
de agosto de 2002.  

Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política 
Nacional da Biodiversidade 

 

Decreto Federal nº 4.297, de 
10 de julho de 2002  

Regulamenta o art. 9, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. Vide: Art 9º, 
inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. 

Decreto Federal nº 3.524, de 
26 de junho de 2000.  

Regulamenta a Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o 
Fundo Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº 99.274, de 
06 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, que dispõem, respectivamente sobre a 
criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras 
providências. 

Lei Federal nº 7.797, de 10 de 
julho de 1989.  

Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências. 

Lei Federal nº 7.735, de 22 de 
fevereiro de 1989.  

Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis e dá outras providências. 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.  

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
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