
Além dos dispositivos constitucionais pertinentes ao tema, este volume oferece ao leitor 
o texto integral de dois atos internacionais decisivos para a afirmação da necessidade de 
aprimorar a educação ambiental no Brasil.

A par da Lei no 9.705/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e de 
outras normas correlatas, inclui-se aqui a Resolução no 2, de 2012, do Conselho Nacional 
de Educação, do Ministério da Educação, a qual estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental. Este regulamento contém orientações educativas para 
sensibilizar a participação social e incentivar a prática de produção e consumo sustentáveis.
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Constituição da República 
Federativa do Brasil

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da su-
cumbência;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO III – Da Organização do Estado
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO II – Da União
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico 
e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrente-
mente sobre:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e di-
reitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX – educação, cultura, ensino e desporto;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VII – Da Ordem Econômica e Financeira
CAPÍTULO I – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, corforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado con-
forme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 
e prestação;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÍTULO VIII – Da Ordem Social
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO III – Da Educação, da Cultura e do Desporto
SEÇÃO I – Da Educação
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promo-
vida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvi-
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mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho�

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber;

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino;
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 
a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, na-
cionais e regionais�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SEÇÃO II – Da Cultura
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à iden-
tidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arque-
ológico, paleontológico, ecológico e científico�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO V – Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição�

§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liber-
dade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado 
o disposto no art� 5o, IV, V, X, XIII e XIV�
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§ 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística�
§ 3o Compete à lei federal:
I – regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar 

sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários 
em que sua apresentação se mostre inadequada;

II – estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade 
de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem 
o disposto no art� 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente�

§ 4o A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medica-
mentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo 
anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes 
de seu uso�

§ 5o Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 
objeto de monopólio ou oligopólio�

§ 6o A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de 
autoridade�

CAPÍTULO VI – Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder pú-
blico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações�

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;
II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fisca-

lizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus compo-

nentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade;
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V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscienti-
zação pública para a preservação do meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade�

§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público com-
petente, na forma da lei�

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, indepen-
dentemente da obrigação de reparar os danos causados�

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais�

§ 5o São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais�

§ 6o As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Atos internacionais 
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Declaração de Tbilisi

A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, organizada pela Unesco 
em cooperação com o Pnuma e realizada na cidade de Tbilisi, tendo em vista a harmo-
nia e o consenso que nela prevaleceram, aprova solenemente a seguinte Declaração:
Nas últimas décadas, o homem, utilizando o poder de transformar o meio ambiente, 
modificou rapidamente o equilíbrio da natureza. Por conseguinte, as espécies vivas 
ficam frequentemente expostas a perigos que podem ser irreversíveis.
Conforme proclamado na Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, a defesa e a melhoria do meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras constituem um objetivo urgente da huma-
nidade. Para o sucesso desse empreendimento, novas estratégias precisam ser adotadas 
com urgência e incorporadas ao progresso, o que representa, especialmente nos países 
em desenvolvimento, requisito prévio para todo avanço nessa direção. A solidariedade 
e a igualdade nas relações entre as nações devem constituir a base da nova ordem inter-
nacional, contribuindo para que se reúnam, o quanto antes, todos os recursos existentes.
Mediante a utilização dos descobrimentos da ciência e da tecnologia, a educação deve 
desempenhar uma função capital com vistas a despertar a consciência e o melhor 
entendimento dos problemas que afetam o meio ambiente. Essa educação deverá fo-
mentar a formação de comportamentos positivos em relação ao meio ambiente, bem 
como a utilização dos recursos existentes pelas nações.
A educação ambiental deve abranger pessoas de todas a idades e de todos os níveis, no 
âmbito do ensino formal e não formal. Os meios de comunicação social têm a grande 
responsabilidade de colocar seus enormes recursos a serviço dessa missão educativa. 
Os especialistas no assunto, e também aqueles cujas ações e decisões podem repercutir 
significativamente no meio ambiente, deverão receber, no decorrer da sua formação, 
os conhecimentos e atitudes necessários, além de detectarem plenamente o sentido 
de suas responsabilidades nesse aspecto.
Uma vez compreendida devidamente, a educação ambiental deve constituir um ensino 
geral permanente, reagindo às mudanças que se produzem num mundo em rápida 
evolução. Esse tipo de educação deve também possibilitar ao indivíduo compreender os 
principais problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe conhecimentos 
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técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma função produtiva visan-
do à melhoria da vida e à proteção do meio ambiente, atendo-se aos valores éticos. 
Ao adotar um enfoque global, fundamentado numa ampla base interdisciplinar, a 
educação ambiental torna a criar uma perspectiva geral, dentro da qual se reconhece 
existir uma profunda interdependência entre o meio natural e o meio artificial. Essa 
educação contribui para que se exija a continuidade permanente que vincula os atos do 
presente às consequências do futuro; além disso, demonstra a interdependência entre 
as comunidades nacionais e a necessária solidariedade entre todo o gênero humano.
A educação ambiental deve ser dirigida à comunidade despertando o interesse do 
indivíduo em participar de um processo ativo no sentido de resolver os problemas 
dentro de um contexto de realidades específicas, estimulando a iniciativa, o senso de 
responsabilidade e o esforço para construir um futuro melhor. Por sua própria natu-
reza, a educação ambiental pode, ainda, contribuir satisfatoriamente para a renovação 
do processo educativo.
Visando atingir esses objetivos, a educação ambiental exige a realização de certas 
atividades específicas, de modo a preencher as lacunas que ainda existem em nossos 
sistemas de ensino, apesar das inegáveis tentativas feitas até agora.

Consequentemente, a Conferência de Tbilisi:
– Convoca os Estados-membros a incluírem em suas políticas de educação, medidas 
visando incorporar um conteúdo, diretrizes e atividades ambientais em seus sistemas, 
com base nos objetivos e características mencionadas anteriormente;
– Convida as autoridades educacionais a intensificarem seu trabalho de reflexão, 
pesquisa e inovação no que tange à educação ambiental;
– Incentiva os Estados-membros a colaborar nessa área, principalmente através do 
intercâmbio de experiências, pesquisas, documentação e materiais, colocando, além 
disso, os serviços de formação à disposição do corpo docente e dos especialistas de 
outros países;
– Estimula, finalmente, a comunidade internacional a dar uma generosa ajuda para 
fortalecer essa colaboração numa área de atuação que simboliza a necessária solida-
riedade de todos os povos, e que pode considerar-se como particularmente alentadora 
na promoção do entendimento internacional e da causa da paz.

Documento elaborado em 1977, na cidade de Tbilisi, Geórgia, antiga União Soviética (URSS). 

Fonte: Portal do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/

sdi/ea/deds/pdfs/decltbilisi.pdf>. Acesso: 23 set. 2013.
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Tratado de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global

Este Tratado, assim como a educação, é um processo dinâmico em permanente cons-
trução. Deve, portanto propiciar a reflexão, o debate e a sua própria modificação.
Nós, signatários, pessoas de todas as partes do mundo, comprometidos com a proteção 
da vida na Terra, reconhecemos o papel central da educação na formação de valores 
e na ação social. Comprometemo-nos com o processo educativo transformador atra-
vés de envolvimento pessoal, de nossas comunidades e nações para criar sociedades 
sustentáveis e equitativas. Assim, tentamos trazer novas esperanças e vida para nosso 
pequeno, tumultuado, mas ainda assim belo planeta. 

Introdução
Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um 
processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de 
vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação hu-
mana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades 
socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de 
interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva em 
nível local, nacional e planetário. 
Consideramos que a preparação para as mudanças necessárias depende da compre-
ensão coletiva da natureza sistêmica das crises que ameaçam o futuro do planeta. As 
causas primárias de problemas como o aumento da pobreza, da degradação humana 
e ambiental e da violência podem ser identificadas no modelo de civilização domi-
nante, que se baseia em superprodução e superprodução e superconsumo para uns 
e em subconsumo e falta de condições para produzir por parte da grande maioria. 
Consideramos que são inerentes à crise a erosão dos valores básicos e a alienação e a 
não participação da quase totalidade dos indivíduos na construção de seu futuro. É 
fundamental que as comunidades planejem e implementem sua próprias alternativas 
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às políticas vigentes. Dentre essas alternativas está a necessidade de abolição dos 
programas de desenvolvimento, ajustes e reformas econômicas que mantêm o atual 
modelo de crescimento, com seus terríveis efeitos sobre o ambiente e a diversidade 
de espécies, incluindo a humana. 
Consideramos que a educação ambiental deve gerar, com urgência, mudanças na qua-
lidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, assim como harmonia entre 
os seres humanos e destes com outras formas de vida. 

Princípios da Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global
1. A educação é um direito de todos; somos todos aprendizes e educadores.
2. A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em 
qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal, não formal e informal, promovendo 
a transformação e a construção da sociedade.
3. A educação ambiental é individual e coletiva. Tem o propósito de formar cidadãos 
com consciência local e planetária, que respeitem a autodeterminação dos povos e a 
soberania das nações.
4. A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político.
5. A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação 
entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar.
6. A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a igualdade e o respeito aos di-
reitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e da interação entre as culturas.
7. A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-
-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e histórico. Aspectos 
primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente, tais como população, 
saúde, paz, direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e fauna, devem 
ser abordados dessa maneira. 
8. A educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e equitativa nos processos 
de decisão, em todos os níveis e etapas. 
9. A educação ambiental deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a his-
tória indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, linguística 
e ecológica. Isto implica uma visão da história dos povos nativos para modificar os 
enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilíngue.
10. A educação ambiental deve estimular e potencializar o poder das diversas po-
pulações, promovendo oportunidades para as mudanças democráticas de base que 
estimulem os setores populares da sociedade. Isto implica que as comunidades devem 
retomar a condução de seus próprios destinos.
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11. A educação ambiental valoriza as diferentes formas de conhecimento. Este é 
diversificado, acumulado e produzido socialmente, não devendo ser patenteado ou 
monopolizado.
12. A educação ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas a trabalharem 
conflitos de maneira justa e humana.
13. A educação ambiental deve promover a cooperação e do diálogo entre indivíduos 
e instituições, com a finalidade de criar novos modos de vida, baseados em atender 
às necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, 
religião ou classe.
14. A educação ambiental requer a democratização dos meios de comunicação de 
massa e seus comprometimentos com os interesses de todos os setores da sociedade. 
A comunicação é um direito inalienável e os meios de comunicação de massa devem 
ser transformados em um canal privilegiado de educação, não somente disseminando 
informações em bases igualitárias, mas também promovendo intercâmbio de experi-
ências, métodos e valores.
15. A educação ambiental deve integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e 
ações. Deve converter cada oportunidade em experiências educativas de sociedades 
sustentáveis. 
16. A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas 
as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos vitais 
e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos. 

Plano de Ação
As organizações que assinam este Tratado se propõem a implementar as seguintes 
diretrizes: 
1. Transformar as declarações deste Tratado e dos demais produzidos pela Conferência da 
Sociedade Civil durante o processo da Rio 92 em documentos a serem utilizados na rede 
formal de ensino e em programas educativos dos movimentos sociais e suas organizações.
2. Trabalhar a dimensão da educação ambiental para sociedades sustentáveis em 
conjunto com os grupos que elaboram os demais tratados aprovados durante a Rio 92.
3. Realizar estudos comparativos entre os tratados da sociedade civil e os produzidos 
pela Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 
UNCED; utilizar as conclusões em ações educativas.
4. Trabalhar os princípios deste Tratado a partir as realidades locais, estabelecendo 
as devidas conexões com a realidade planetária, objetivando a conscientização para 
a transformação.
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5. Incentivar a produção de conhecimentos, políticas, metodologias e práticas de 
educação ambiental em todos os espaços de educação formal, informal e não formal, 
para todas as faixas etárias.
6. Promover e apoiar a capacitação de recursos humanos para preservar, conservar e 
gerenciar o ambiente, como parte do exercício da cidadania local e planetária. 
7. Estimular posturas individuais e coletivas, bem como políticas institucionais que 
revisem permanentemente a coerência entre o que se diz e o que se faz, os valores 
de nossas culturas, tradições, história. As organizações que assinam este Tratado se 
propõem a implementar as seguintes diretrizes: 
8. Fazer circular informações sobre o saber e a memória populares; e sobre iniciativas 
e tecnologias apropriadas ao uso dos recursos naturais.
9. Promover a corresponsabilidade dos gêneros feminino e masculino sobre a pro-
dução, reprodução e manutenção da vida.
10. Estimular e apoiar a criação e o fortalecimento de associações de produtores e 
consumidores e de redes de comercialização ecologicamente responsáveis.
11. Sensibilizar as populações para que constituam Conselhos populares de Ação 
Ecológica e Gestão do Ambiente visando investigar, informar, debater e decidir sobre 
problemas e políticas ambientais.
12. Criar condições educativas, jurídicas, organizacionais e políticas para exigir 
que os governos destinem parte significativa de seu orçamento à educação e meio 
ambiente.
13. Promover relações de parceria e cooperação entre as ONGs e movimentos sociais 
movimentos sociais e as agências da ONU (UNESCO, PNUMA, FAO, entre outras), 
em nível nacional, regional e internacional, a fim de estabelecer em conjunto as prio-
ridades de ação para a educação e meio ambiente e desenvolvimento.
14. Promover a criação e o fortalecimento de redes nacionais, regionais e mundiais 
para realização de ações conjuntas entre organizações do Norte, Sul, Leste e Oeste com 
perspectiva planetária (exemplos: dívida externa, direitos humanos, paz, aquecimento 
global, população, produtos contaminados).
15. Garantir que os meios de comunicação se transformem em instrumentos edu-
cacionais para preservação e conservação de recursos naturais, apresentando a plu-
ralidade de versões com fidedignidade e contextualizando as informações. Estimular 
transmissões de programas gerados por comunidades locais.
16. Promover a compreensão das causas dos hábitos consumistas e agir para trans-
formação dos sistemas que os sustentam, assim como para a transformação de nossas 
próprias práticas.
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17. Buscar alternativas de produção autogestionária apropriadas econômicas e eco-
logicamente, que contribuam para uma melhoria da qualidade de vida.
18. Atuar para erradicar o racismo, o sexismo e outros preconceitos; e contribuir para 
um processo de reconhecimento da diversidade cultural, dos direitos territoriais e da 
autodeterminação dos povos.
19. Mobilizar instituições formais e não formais de educação superior para o apoio ao 
ensino, pesquisa e extensão em educação ambiental e a criação em cada universidade, 
de centros interdisciplinares para o meio ambiente.
20. Fortalecer as organizações movimentos sociais como espaços privilegiados para 
o exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida e do ambiente.
21. Assegurar que os grupos de ecologistas, popularizem suas atividades e que as 
comunidades incorporem em seu cotidiano a questão ecológica. 
22. Estabelecer critérios para a aprovação de projetos de educação para sociedades 
sustentáveis, discutindo prioridades sociais junto às agências financiadoras. 

Sistemas de Coordenação Monitoramento e Avaliação
Todos os que assinam este Tratado concordam em:
1. Difundir e promover em todos os países o Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, através de campanhas individuais 
e coletivas promovidas por ONGs, movimentos sociais e outros.
2. Estimular e criar organizações, grupos de ONGs e movimentos sociais para implan-
tar, implementar, acompanhar e avaliar os elementos deste Tratado. 
3. Produzir materiais de divulgação deste Tratado e de seus desdobramentos em ações 
educativas, sob a forma de textos, cartilhas, cursos, pesquisas, eventos culturais, pro-
gramas na mídia, feiras de criatividade popular, correio eletrônico e outros.
4. Estabelecer um grupo de coordenação internacional para dar continuidade às 
propostas deste Tratado. 
5. Estimular, criar e desenvolver redes de educadores ambientais. 
6. Garantir a realização, nos próximos três anos, do 1o Encontro Planetário de Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis.
7. Coordenar ações de apoio aos movimentos sociais em defesa da melhoria da qua-
lidade de vida, exercendo assim uma efetiva solidariedade internacional. 
8. Estimular articulações de ONGs e movimentos sociais para rever suas estratégias e 
seus programas relativos ao meio ambiente e educação. 

Grupos a serem envolvidos
Este Tratado é dirigido para:
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1. Organizações dos movimentos sociais – ecologistas, mulheres, jovens, grupos 
étnicos, artistas, agricultores, sindicalistas, associações de bairro e outros.
2. ONGs comprometidas com os movimentos sociais de caráter popular.
3. Profissionais de educação interessados em implantar e implementar programas 
voltados à questão ambiental tanto nas redes formais de ensino como em outros 
espaços educacionais. 
4. Responsáveis pelos meios de comunicação capazes de aceitar o desafio de um 
trabalho transparente e democrático, iniciando uma nova política de comunicação 
de massas.
5. Cientistas e instituições científicas com postura ética e sensíveis ao trabalho conjunto 
com as organizações dos movimentos sociais.
6. Grupos religiosos interessados em atuar junto às organizações dos movimentos 
sociais.
7. Governos locais e nacionais capazes de atuar em sintonia/parceria com as propostas 
deste Tratado.
8. Empresários comprometidos em atuar dentro de uma lógica de recuperação e 
conservação do meio ambiente e de melhoria da qualidade de vida humana. 
9. Comunidades alternativas que experimentam novos estilos de vida condizentes 
com os princípios e propostas deste Tratado. 

Recursos
Todas as organizações que assinam o presente Tratado se comprometem a: 
1. Reservar uma parte significativa de seus recursos para o desenvolvimento de pro-
gramas educativos relacionados com a melhora do ambiente de vida. 
2. Reivindicar dos governos que destinem um percentual significativo do Produto 
Nacional Bruto para a implantação de programas de educação ambiental em todos os 
setores da administração pública, com a participação direta de ONGs e movimentos 
sociais. 
3. Propor políticas econômicas que estimulem empresas a desenvolverem e aplicarem 
tecnologias apropriadas e a criarem programas de educação ambiental para o treina-
mento de pessoal e para a comunidade em geral.
4. Incentivar as agências financiadoras e alocarem recursos significativos a projetos 
dedicados à educação ambiental; além de garantir sua presença em outros projetos a 
serem aprovados, sempre que possível. 
5. Contribuir para a formação de um sistema bancário planetário das ONGs e movi-
mentos sociais, cooperativo e descentralizado, que se proponha a destinar uma parte 
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de seus recursos para programas de educação e seja ao mesmo tempo um exercício 
educativo de utilização de recursos financeiros.

Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho das Organizações Não Governamentais, 

reunido para este fim, no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992. Fonte: Portal do 

Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/pdfs/

trat_ea.pdf>. Acesso: 17 nov. 2014.



Política Nacional de 
Educação Ambiental 
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Lei no 9.795/1999

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

CAPÍTULO I – Da Educação Ambiental

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indi-
víduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 
do processo educativo, em caráter formal e não formal.

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação 
ambiental, incumbindo:

I – ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, de-
finir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente;

II – às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada 
aos programas educacionais que desenvolvem;

III – aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, 
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente;
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IV – aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e perma-
nente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e 
incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

V – às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover 
programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle 
efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo 
produtivo no meio ambiente;

VI – à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valo-
res, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para 
a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental:
I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interde-

pendência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 
sustentabilidade;

III – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 
multi e transdisciplinaridade;

IV – a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI – a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais 

e globais;
VIII – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural.

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II – a garantia de democratização das informações ambientais;
III – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social;
IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
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V – o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equi-
librada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, 
justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI – o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII – o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade.

CAPÍTULO II – Da Política Nacional de Educação Ambiental
SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, 
além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – 
Sisnama, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos 
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações 
não governamentais com atuação em educação ambiental.

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem 
ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes 
linhas de atuação inter-relacionadas:

I – capacitação de recursos humanos;
II – desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
III – produção e divulgação de material educativo;
IV – acompanhamento e avaliação.
§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão 

respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei.
§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para:
I – a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização 

dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;
II – a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização 

dos profissionais de todas as áreas;
III – a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão am-

biental;
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IV – a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio 
ambiente;

V – o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz 
respeito à problemática ambiental.

§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para:
I – o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da 

dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades 
de ensino;

II – a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental;
III – o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação 

dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática 
ambiental;

IV – a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área 
ambiental;

V – o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de 
material educativo;

VI – a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações 
enumeradas nos incisos I a V.

SEÇÃO II – Da Educação Ambiental no Ensino Formal

Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no 
âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:

I – educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio;
II – educação superior;
III – educação especial;
IV – educação profissional;
V – educação de jovens e adultos.

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa inte-
grada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.1

1 Ver Resolução CNE/CP no 2/2012 – MEC, neste volume.
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§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no 
currículo de ensino.

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto me-
todológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação 
de disciplina específica.

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os 
níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades 
profissionais a serem desenvolvidas.

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de profes-
sores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação comple-
mentar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao 
cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e 
de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto 
nos arts. 10 e 11 desta Lei.

SEÇÃO III – Da Educação Ambiental Não Formal

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não formal as ações e práticas edu-
cativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua 
organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incen-
tivará:

I – a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços 
nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas 
relacionados ao meio ambiente;

II – a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não gover-
namentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação 
ambiental não formal;

III – a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de progra-
mas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações 
não governamentais;
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IV – a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;
V – a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de 

conservação;
VI – a sensibilização ambiental dos agricultores;
VII – o ecoturismo.

CAPÍTULO III – Da Execução da Política Nacional de Educação Ambiental

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo 
de um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.

Art. 15. São atribuições do órgão gestor:
I – definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional;
II – articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área 

de educação ambiental, em âmbito nacional;
III – participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos 

na área de educação ambiental.

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência 
e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação 
ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 
Ambiental.

Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos públicos 
vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-se 
em conta os seguintes critérios:

I – conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de 
Educação Ambiental;

II – prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de Edu-
cação;

III – economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar 
e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto.

Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser con-
templados, de forma equitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões 
do País.
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Art. 18. (Vetado)

Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente 
e educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos às ações 
de educação ambiental.

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de sua 
publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional 
de Educação.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de abril de 1999; 178o da Independência e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Paulo Renato Souza – José Sarney Filho

Promulgada em 27/4/1999 e publicada no DOU de 28/4/1999.
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Decreto no 4.281/2002

Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, 

DECRETA:

Art. 1o A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, pelas insti-
tuições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não governa-
mentais, entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade.

Art. 2o Fica criado o Órgão Gestor, nos termos do art. 14 da Lei no 9.795, de 27 de 
abril de 1999, responsável pela coordenação da Política Nacional de Educação Am-
biental, que será dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação.

§ 1o Aos dirigentes caberá indicar seus respectivos representantes responsáveis 
pelas questões de Educação Ambiental em cada Ministério.

§ 2o As Secretarias-Executivas dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação 
proverão o suporte técnico e administrativo necessários ao desempenho das atribui-
ções do Órgão Gestor.

§ 3o Cabe aos dirigentes a decisão, direção e coordenação das atividades do Órgão 
Gestor, consultando, quando necessário, o Comitê Assessor, na forma do art. 4o deste 
Decreto.

Art. 3o Compete ao Órgão Gestor:
I – avaliar e intermediar, se for o caso, programas e projetos da área de educação 

ambiental, inclusive supervisionando a recepção e emprego dos recursos públicos e 
privados aplicados em atividades dessa área;



32 Coleção Ambiental

II – observar as deliberações do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 
e do Conselho Nacional de Educação – CNE;

III – apoiar o processo de implementação e avaliação da Política Nacional de 
Educação Ambiental em todos os níveis, delegando competências quando necessário;

IV – sistematizar e divulgar as diretrizes nacionais definidas, garantindo o processo 
participativo;

V – estimular e promover parcerias entre instituições públicas e privadas, com ou 
sem fins lucrativos, objetivando o desenvolvimento de práticas educativas voltadas à 
sensibilização da coletividade sobre questões ambientais;

VI – promover o levantamento de programas e projetos desenvolvidos na área de 
Educação Ambiental e o intercâmbio de informações;

VII – indicar critérios e metodologias qualitativas e quantitativas para a avaliação 
de programas e projetos de Educação Ambiental;

VIII – estimular o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando o 
acompanhamento e avaliação de projetos de Educação Ambiental;

IX – levantar, sistematizar e divulgar as fontes de financiamento disponíveis no 
País e no exterior para a realização de programas e projetos de educação ambiental;

X – definir critérios considerando, inclusive, indicadores de sustentabilidade, para 
o apoio institucional e alocação de recursos a projetos da área não formal;

XI – assegurar que sejam contemplados como objetivos do acompanhamento e 
avaliação das iniciativas em Educação Ambiental:

a) a orientação e consolidação de projetos;
b) o incentivo e multiplicação dos projetos bem sucedidos; e,
c) a compatibilização com os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.

Art. 4o Fica criado Comitê Assessor com o objetivo de assessorar o Órgão Gestor, 
integrado por um representante dos seguintes órgãos, entidades ou setores:

I – setor educacional-ambiental, indicado pelas Comissões Estaduais Interinstitu-
cionais de Educação Ambiental;

II – setor produtivo patronal, indicado pelas Confederações Nacionais da Indústria, 
do Comércio e da Agricultura, garantida a alternância;

III – setor produtivo laboral, indicado pelas Centrais Sindicais, garantida a alter-
nância;

IV – Organizações Não Governamentais que desenvolvam ações em Educação 
Ambiental, indicado pela Associação Brasileira de Organizações não Governamen-
tais – ABONG;
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V – Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;
VI – municípios, indicado pela Associação Nacional dos Municípios e Meio Am-

biente – ANAMMA;
VII – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC;
VIII – Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, indicado pela Câmara 

Técnica de Educação Ambiental, excluindo-se os já representados neste Comitê;
IX – Conselho Nacional de Educação – CNE;
X – União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME;
XI – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA;
XII – da Associação Brasileira de Imprensa – ABI; e
XIII – da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Estado de Meio Am-

biente – ABEMA.
§ 1o A participação dos representantes no Comitê Assessor não enseja qualquer 

tipo de remuneração, sendo considerada serviço de relevante interesse público.
§ 2o O Órgão Gestor poderá solicitar assessoria de órgãos, instituições e pessoas 

de notório saber, na área de sua competência, em assuntos que necessitem de conhe-
cimento específico.

Art. 5o Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 
ensino, recomendam-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, observando-se:

I – a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo 
e permanente; e

II – a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educa-
dores.

Art. 6o Para o cumprimento do estabelecido neste Decreto, deverão ser criados, 
mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de educação 
ambiental integrados:

I – a todos os níveis e modalidades de ensino;
II – às atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de 

licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de geren-
ciamento de resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de 
ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos ambientais, 
de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental;
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III – às políticas públicas, econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia 
de comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde;

IV – aos processos de capacitação de profissionais promovidos por empresas, en-
tidades de classe, instituições públicas e privadas;

V – a projetos financiados com recursos públicos; e
VI – ao cumprimento da Agenda 21.
§ 1o Cabe ao Poder Público estabelecer mecanismos de incentivo à aplicação de 

recursos privados em projetos de Educação Ambiental.
§ 2o O Órgão Gestor estimulará os Fundos de Meio Ambiente e de Educação, nos 

níveis Federal, Estadual e Municipal a alocarem recursos para o desenvolvimento de 
projetos de Educação Ambiental.

Art. 7o O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e seus órgãos 
vinculados, na elaboração dos seus respectivos orçamentos, deverão consignar recur-
sos para a realização das atividades e para o cumprimento dos objetivos da Política 
Nacional de Educação Ambiental.

Art. 8o A definição de diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação 
Ambiental em âmbito nacional, conforme a atribuição do Órgão Gestor definida na 
Lei, deverá ocorrer no prazo de oito meses após a publicação deste Decreto, ouvidos 
o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e o Conselho Nacional de 
Educação – CNE.

Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 2002, 181o da Independência e 114o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Paulo Renato de Souza – José Carlos Carvalho

Decretado em 25/6/2002 e publicado no DOU de 26/6/2002.
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Lei Complementar no 140/2011

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do 
meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e 
à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, 
de 31 de agosto de 1981.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Comple-
mentar:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais

Art. 1o Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do 
caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação en-
tre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 
de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

Art. 2o Para os fins desta Lei Complementar, consideram-se:
I – licenciamento ambiental: o procedimento administrativo destinado a licenciar 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental2;

2 Ver Instrução Normativa IBAMA no 2/2012.
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II – atuação supletiva: ação do ente da Federação que se substitui ao ente federativo 
originariamente detentor das atribuições, nas hipóteses definidas nesta Lei Comple-
mentar;

III – atuação subsidiária: ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempe-
nho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente 
federativo originariamente detentor das atribuições definidas nesta Lei Complementar.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, no exercício da competência comum a que se refere esta Lei 
Complementar:

I – proteger, defender e conservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
promovendo gestão descentralizada, democrática e eficiente;

II – garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do 
meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza 
e a redução das desigualdades sociais e regionais;

III – harmonizar as políticas e ações administrativas para evitar a sobreposição de 
atuação entre os entes federativos, de forma a evitar conflitos de atribuições e garantir 
uma atuação administrativa eficiente;

IV – garantir a uniformidade da política ambiental para todo o País, respeitadas 
as peculiaridades regionais e locais.
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO III – Das Ações de Cooperação

Art. 6o As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no 
art. 3o e a garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas 
as políticas governamentais.

Art. 7o São ações administrativas da União:
I – formular, executar e fazer cumprir, em âmbito nacional, a Política Nacional do 

Meio Ambiente;
..................................................................................................................................................

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
..................................................................................................................................................
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XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
..................................................................................................................................................

Art. 8o São ações administrativas dos Estados:
I – executar e fazer cumprir, em âmbito estadual, a Política Nacional do Meio 

Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental;
..................................................................................................................................................

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
..................................................................................................................................................

XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 
..................................................................................................................................................

Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:
I – executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual 

de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção 
do meio ambiente;
..................................................................................................................................................

VI – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção 
e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 
..................................................................................................................................................

XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a proteção do meio ambiente; 
..................................................................................................................................................

Art. 10. São ações administrativas do Distrito Federal as previstas nos arts. 8o e 9o.
..................................................................................................................................................

Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.

DILMA ROUSSEFF – Francisco Gaetani

Promulgada em 8/12/2011 e publicada no DOU de 9/12/2011.



39Educação ambiental

Lei no 12.608/2012

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC 
e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; 
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de 
desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, 
de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 
de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras 
providências. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA

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

CAPÍTULO I – Disposições Gerais 

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho 
Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, autoriza a criação de sistema de 
informações e monitoramento de desastres e dá outras providências. 

Parágrafo único. As definições técnicas para aplicação desta Lei serão estabelecidas 
em ato do Poder Executivo federal. 

Art. 2o É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar 
as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre.3 

§ 1o As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração de 
entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. 

3 Decreto no 7.257/2010 (regulamentação).
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§ 2o A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção 
das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. 

CAPÍTULO II – Da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC 
SEÇÃO I – Diretrizes e Objetivos 

Art. 3o A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 
e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. 

Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territo-
rial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de 
recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais 
políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 4o São diretrizes da PNPDEC: 
I – atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas; 
II – abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 

e recuperação; 
III – a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres; 
IV – adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção 

de desastres relacionados a corpos d’água; 
V – planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência 

de desastres no território nacional; 
VI – participação da sociedade civil. 

Art. 5o São objetivos da PNPDEC: 
I – reduzir os riscos de desastres; 
II – prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres; 
III – recuperar as áreas afetadas por desastres; 
IV – incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil 

entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais; 
V – promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil; 
VI – estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis 

de urbanização;
VII – promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulne-

rabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;
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VIII – monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, 
nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres;

IX – produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres 
naturais;

X – estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua 
conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana;

XI – combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e pro-
mover a realocação da população residente nessas áreas;

XII – estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro;
XIII – desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre;
XIV – orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção 

e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e
XV – integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC 

na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, 
os bens e serviços e o meio ambiente.

SEÇÃO II – Das Competências dos Entes Federados

Art. 6o Compete à União:
I – expedir normas para implementação e execução da PNPDEC;
II – coordenar o SINPDEC, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios;
III – promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de de-

sastres de qualquer origem, sua incidência, extensão e consequência;
IV – apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas 

de risco, nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades 
e risco de desastre e nas demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 
e recuperação;

V – instituir e manter sistema de informações e monitoramento de desastres;
VI – instituir e manter cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos;

VII – instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de 
emergência ou de estado de calamidade pública;

VIII – instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil;
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IX – realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de 
risco, bem como dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre 
a possibilidade de ocorrência de desastres, em articulação com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios;

X – estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de 
situações de emergência e estado de calamidade pública;

XI – incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre 
desastres e de núcleos multidisciplinares de ensino permanente e a distância, destinados 
à pesquisa, extensão e capacitação de recursos humanos, com vistas no gerenciamento 
e na execução de atividades de proteção e defesa civil;

XII – fomentar a pesquisa sobre os eventos deflagradores de desastres; e
XIII – apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático-

-pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres.
§ 1o O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo:
I – a identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias 

hidrográficas do País; e
II – as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito nacional 

e regional, em especial quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico 
e geológico e dos riscos biológicos, nucleares e químicos e à produção de alertas an-
tecipados das regiões com risco de desastres.

§ 2o Os prazos para elaboração e revisão do Plano Nacional de Proteção e Defesa 
Civil serão definidos em regulamento.

Art. 7o Compete aos Estados:
I – executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;
II – coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a União e os Municípios;
III – instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil;
IV – identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de 

ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Mu-
nicípios;

V – realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de 
risco, em articulação com a União e os Municípios;

VI – apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emer-
gência e estado de calamidade pública;

VII – declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de 
emergência; e
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VIII – apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas 
de risco, na elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na 
divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.

Parágrafo único. O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo:
I – a identificação das bacias hidrográficas com risco de ocorrência de desastres; e
II – as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito esta-

dual, em especial no que se refere à implantação da rede de monitoramento meteoro-
lógico, hidrológico e geológico das bacias com risco de desastre.

Art. 8o Compete aos Municípios:
I – executar a PNPDEC em âmbito local;
II – coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União 

e os Estados;
III – incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;
IV – identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
V – promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações 

nessas áreas;
VI – declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;
VII – vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a inter-

venção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações 
vulneráveis;

VIII – organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em 
situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX – manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos 
extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emer-
genciais em circunstâncias de desastres;

X – mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;
XI – realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência 

de Proteção e Defesa Civil;
XII – promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações 

de desastre;
XIII – proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;
XIV – manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as 

atividades de proteção civil no Município;
XV – estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, 

clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comuni-
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tárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários 
para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e

XVI – prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.

Art. 9o Compete à União, aos Estados e aos Municípios:
I – desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao desenvol-

vimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre no País;
II – estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a 

ocorrência de desastres;
III – estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica 

das áreas atingidas por desastres;
IV – estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e 

hospitais situados em áreas de risco;
V – oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa 

civil; e
VI – fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e mo-

nitoramento de desastres.

CAPÍTULO III – Do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC
SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 10. O SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública 
federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas 
e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil.

Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade contribuir no processo de pla-
nejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de 
proteção e defesa civil.

Art. 11. O SINPDEC será gerido pelos seguintes órgãos:
I – órgão consultivo: CONPDEC;
II – órgão central, definido em ato do Poder Executivo federal, com a finalidade 

de coordenar o sistema;
III – os órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e defesa civil; e
IV – órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo.
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Parágrafo único. Poderão participar do SINPDEC as organizações comunitárias 
de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações locais 
de proteção e defesa civil.

SEÇÃO II – Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC

Art. 12. O CONPDEC, órgão colegiado integrante do Ministério da Integração Na-
cional, terá por finalidades:

I – auxiliar na formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil;

II – propor normas para implementação e execução da PNPDEC;
III – expedir procedimentos para implementação, execução e monitoramento da 

PNPDEC, observado o disposto nesta Lei e em seu regulamento;
IV – propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, ido-

sos e pessoas com deficiência em situação de desastre, observada a legislação aplicável; e
V – acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de pro-

teção e defesa civil.
§ 1o A organização, a composição e o funcionamento do CONPDEC serão esta-

belecidos em ato do Poder Executivo federal.
§ 2o O CONPDEC contará com representantes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes 
das comunidades atingidas por desastre, e por especialistas de notório saber.

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Art. 13. Fica autorizada a criação de sistema de informações de monitoramento de 
desastres, em ambiente informatizado, que atuará por meio de base de dados com-
partilhada entre os integrantes do SINPDEC visando ao oferecimento de informações 
atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de 
desastre em todo o território nacional.

Art. 14. Os programas habitacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios devem priorizar a relocação de comunidades atingidas e de moradores 
de áreas de risco.
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Art. 15. A União poderá manter linha de crédito específica, por intermédio de suas 
agências financeiras oficiais de fomento, destinada ao capital de giro e ao investimento 
de sociedades empresariais, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas em 
Municípios atingidos por desastre que tiverem a situação de emergência ou o estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo federal.

Art. 16. Fica a União autorizada a conceder incentivo ao Município que adotar me-
didas voltadas ao aumento da oferta de terra urbanizada para utilização em habitação 
de interesse social, por meio dos institutos previstos na Lei no 10.257, de 10 de julho 
de 2001, na forma do regulamento.

Parágrafo único. O incentivo de que trata o caput compreenderá a transferência 
de recursos para a aquisição de terrenos destinados a programas de habitação de 
interesse social.

Art. 17. Em situações de iminência ou ocorrência de desastre, ficam os órgãos compe-
tentes autorizados a transferir bens apreendidos em operações de combate e repressão 
a crimes para os órgãos de proteção e defesa civil.

Art. 18. Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se agentes de proteção e defesa 
civil:

I – os agentes políticos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
responsáveis pela direção superior dos órgãos do SINPDEC;

II – os agentes públicos responsáveis pela coordenação e direção de órgãos ou 
entidades públicas prestadores dos serviços de proteção e defesa civil;

III – os agentes públicos detentores de cargo, emprego ou função pública, civis ou 
militares, com atribuições relativas à prestação ou execução dos serviços de proteção 
e defesa civil; e

IV – os agentes voluntários, vinculados a entidades privadas ou prestadores de 
serviços voluntários que exercem, em caráter suplementar, serviços relacionados à 
proteção e defesa civil.

Parágrafo único. Os órgãos do SINPDEC adotarão, no âmbito de suas competên-
cias, as medidas pertinentes para assegurar a profissionalização e a qualificação, em 
caráter permanente, dos agentes públicos referidos no inciso III.

Art. 19. Aplicam-se ao Distrito Federal as competências atribuídas nesta Lei aos 
Estados e aos Municípios.
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Art. 20. A ementa da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de resposta 
e recuperação nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para 
Calamidades Públicas; e dá outras providências.”

Art. 21. Os arts. 4o e 5o da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 4o São obrigatórias as transferências da União aos órgãos e entidades 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a execução de ações 
de resposta e recuperação, observados os requisitos e procedimentos previstos 
nesta Lei.
§ 1o As ações de que trata o caput serão definidas em regulamento, e o órgão 
central do SINPDEC definirá o montante de recursos a ser transferido, median-
te depósito em conta específica mantida pelo ente beneficiário em instituição 
financeira oficial federal, de acordo com sua disponibilidade orçamentária e 
financeira e com base nas informações obtidas perante o ente federativo.
§ 2o No caso de execução de ações de recuperação, o ente beneficiário deverá 
apresentar plano de trabalho ao órgão central do SINPDEC no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias da ocorrência do desastre.”
“Art. 5o O órgão central do SINPDEC acompanhará e fiscalizará a aplicação 
dos recursos transferidos na forma do art. 4o.
 ......................................................................................................................................
§ 2o Os entes beneficiários das transferências de que trata o caput deverão 
apresentar ao órgão central do SINPDEC a prestação de contas do total dos 
recursos recebidos, na forma do regulamento. 
§ 3o Os entes beneficiários manterão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
data de aprovação da prestação de contas de que trata o § 2o, os documentos a ela 
referentes, inclusive os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos 
financeiros transferidos na forma desta Lei, ficando obrigados a disponibilizá-los, 
sempre que solicitado, ao órgão central do SINPDEC, ao Tribunal de Contas da 
União e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal.”

Art. 22. A Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 3o-A, 3o-B e 5o-A:
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“Art. 3o-A. O Governo Federal instituirá cadastro nacional de municípios com 
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, conforme regulamento.
§ 1o A inscrição no cadastro previsto no caput dar-se-á por iniciativa do 
Município ou mediante indicação dos demais entes federados, observados os 
critérios e procedimentos previstos em regulamento.
§ 2o Os Municípios incluídos no cadastro deverão:
I – elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de desli-
zamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos;
II – elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e instituir órgãos 
municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo 
órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC;
III – elaborar plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos 
de desastre;
IV – criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a edificação em 
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; e
V – elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo diretrizes 
urbanísticas voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo e para 
o aproveitamento de agregados para a construção civil.
§ 3o A União e os Estados, no âmbito de suas competências, apoiarão os 
Municípios na efetivação das medidas previstas no § 2o.
§ 4o Sem prejuízo das ações de monitoramento desenvolvidas pelos Estados e 
Municípios, o Governo Federal publicará, periodicamente, informações sobre 
a evolução das ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 
grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos nos Municípios constantes do cadastro.
§ 5o As informações de que trata o § 4o serão encaminhadas, para conhecimento 
e providências, aos Poderes Executivo e Legislativo dos respectivos Estados e 
Municípios e ao Ministério Público.
§ 6o O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será elaborado no 
prazo de 1 (um) ano, sendo submetido a avaliação e prestação de contas anual, 
por meio de audiência pública, com ampla divulgação.”
“Art. 3o-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocor-
rência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 
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geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para 
redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras 
de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento 
dos ocupantes em local seguro.
§ 1o A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância 
dos seguintes procedimentos:
I – realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre 
os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e
II – notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo 
técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas 
pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. 
§ 2o Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que 
impeçam a reocupação da área.
§ 3o Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, 
quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento 
habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas 
públicos de habitação de interesse social.”
“Art. 5o-A. Constatada, a qualquer tempo, a presença de vícios nos documentos 
apresentados, ou a inexistência do estado de calamidade pública ou da situação 
de emergência declarados, o ato administrativo que tenha autorizado a realiza-
ção da transferência obrigatória perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário 
obrigado a devolver os valores repassados, devidamente atualizados.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, ocorrendo indícios de fal-
sificação de documentos pelo ente federado, deverão ser notificados o Ministério 
Público Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para adoção das 
providências cabíveis.”

Art. 23. É vedada a concessão de licença ou alvará de construção em áreas de risco 
indicadas como não edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada.

Art. 24. O inciso VI do art. 2o da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar 
acrescido da seguinte alínea “h”: 

“Art. 2o  .......................................................................................................................
VI –  .............................................................................................................................
h) a exposição da população a riscos de desastres.
 .....................................................................................................................................”
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Art. 25. O art. 41 da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VI: 

“Art. 41.  .....................................................................................................................
VI – incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocor-
rência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos.
 .....................................................................................................................................”

Art. 26. A Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescida dos se-
guintes arts. 42-A e 42-B:

“Art. 42-A. Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos 
Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetí-
veis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter:
I – parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover 
a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda;
II – mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos 
de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 
correlatos;
III – planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população 
de áreas de risco de desastre;
IV – medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de 
impactos de desastres; e
V – diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irre-
gulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais 
normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação 
de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse 
social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional 
for permitido.
§ 1o A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as 
cartas geotécnicas.
§ 2o O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições 
insertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei no 9.433, 
de 8 de janeiro de 1997. 
§ 3o Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por 
ocasião de sua revisão, observados os prazos legais.
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§ 4o Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não 
tenham plano diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu en-
caminhamento para aprovação pela Câmara Municipal.”
“Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano 
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que 
contenha, no mínimo:
I – demarcação do novo perímetro urbano;
II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos 
a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;
III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infra-
estrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;
IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo 
a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;
V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demar-
cação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política 
urbana, quando o uso habitacional for permitido;
VI – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental 
e do patrimônio histórico e cultural; e
VII – definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e 
benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão 
urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante 
da ação do poder público.
§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído 
por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver.
§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, 
o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata 
o caput deste artigo.
§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro ur-
bano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer 
às suas disposições.”

Art. 27. O art. 12 da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a 
seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o: 

“Art. 12.  .....................................................................................................................
§ 1o O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do crono-
grama de execução, sob pena de caducidade da aprovação.
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§ 2o Nos Municípios inseridos no cadastro nacional de municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto de 
que trata o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da 
carta geotécnica de aptidão à urbanização.  
§ 3o É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em 
áreas de risco definidas como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação 
dele derivada.”

Art. 28. O art. 3o da Lei no 8.239, de 4 de outubro de 1991, que regulamenta os §§ 1o 
e 2o do art. 143 da Constituição Federal, que dispõem sobre a prestação de Serviço 
Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 4o e 5o: 

“Art. 3o  .......................................................................................................................
§ 4o O Serviço Alternativo incluirá o treinamento para atuação em áreas atingi-
das por desastre, em situação de emergência e estado de calamidade, executado 
de forma integrada com o órgão federal responsável pela implantação das ações 
de proteção e defesa civil.
§ 5o A União articular-se-á com os Estados e o Distrito Federal para a execução 
do treinamento a que se refere o § 4o deste artigo.”

Art. 29. O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7o:

“Art. 26.  .....................................................................................................................
§ 7o Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princí-
pios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos 
conteúdos obrigatórios.”

Art. 30. Ficam revogados os arts. 1o, 2o e 17 da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 
2010. 

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com exceção do disposto 
no § 2o do art. 12 da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que entrará em vigor 
após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação oficial. 

Brasília, 10 de abril de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 
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MICHEL TEMER – José Eduardo Cardozo – Luiz Antonio Rodríguez Elias 
 – Izabella Mónica Vieira Teixeira – Alexandre Navarro Garcia – Alexandre Cordeiro 
Macedo 

Promulgada em 10/4/2012 e publicada no DOU de 11/4/2012.
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Lei no 12.305/2010

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

..................................................................................................................................................

TÍTULO II – Da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
CAPÍTULO I – Disposições Gerais 
..................................................................................................................................................

Art. 5o A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio 
Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela 
Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, 
regulada pela Lei no 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO III – Dos Instrumentos 

Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 
..................................................................................................................................................

VIII – a educação ambiental; 
..................................................................................................................................................

TÍTULO III – Das Diretrizes Aplicáveis aos Resíduos Sólidos 
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO II – Dos Planos de Resíduos Sólidos
..................................................................................................................................................

SEÇÃO IV – Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
..................................................................................................................................................
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Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte 
conteúdo mínimo: 
..................................................................................................................................................

X – programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 
..................................................................................................................................................

Brasília, 2 de agosto de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Rafael Thomaz Favetti – Guido Mantega – José 
Gomes Temporão – Miguel Jorge – Izabella Mônica Vieira Teixeira – João Reis Santana 
Filho – Marcio Fortes de Almeida – Alexandre Rocha Santos Padilha

Promulgada em 2/8/2010 e publicada no DOU de 3/8/2010.
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Lei no 10.650/2003

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

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais 
existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– Sisnama, instituído pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 2o Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, 
integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, 
expedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer 
todas as informações ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, 
sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a:

I – qualidade do meio ambiente;
II – políticas, planos e programas potencialmente causadores de impacto ambiental;
III – resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição 

e de atividades potencialmente poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação 
de áreas degradadas;

IV – acidentes, situações de risco ou de emergência ambientais;
V – emissões de efluentes líquidos e gasosos, e produção de resíduos sólidos;
VI – substâncias tóxicas e perigosas;
VII – diversidade biológica;
VIII – organismos geneticamente modificados.
§ 1o Qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de interesse es-

pecífico, terá acesso às informações de que trata esta Lei, mediante requerimento 
escrito, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações colhidas para 
fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade 
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industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar 
os aludidos dados.

§ 2o É assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro 
sigilo protegido por lei, bem como o relativo às comunicações internas dos órgãos e 
entidades governamentais.

§ 3o A fim de que seja resguardado o sigilo a que se refere o § 2o, as pessoas físicas 
ou jurídicas que fornecerem informações de caráter sigiloso à Administração Pública 
deverão indicar essa circunstância, de forma expressa e fundamentada.

§ 4o Em caso de pedido de vista de processo administrativo, a consulta será feita, 
no horário de expediente, no próprio órgão ou entidade e na presença do servidor 
público responsável pela guarda dos autos.

§ 5o No prazo de trinta dias, contado da data do pedido, deverá ser prestada a 
informação ou facultada a consulta, nos termos deste artigo.

Art. 3o Para o atendimento do disposto nesta Lei, as autoridades públicas poderão 
exigir a prestação periódica de qualquer tipo de informação por parte das entidades 
privadas, mediante sistema específico a ser implementado por todos os órgãos do 
Sisnama, sobre os impactos ambientais potenciais e efetivos de suas atividades, in-
dependentemente da existência ou necessidade de instauração de qualquer processo 
administrativo.

Art. 4o Deverão ser publicados em Diário Oficial e ficar disponíveis, no respectivo 
órgão, em local de fácil acesso ao público, listagens e relações contendo os dados re-
ferentes aos seguintes assuntos:

I – pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão;
II – pedidos e licenças para supressão de vegetação;
III – autos de infrações e respectivas penalidades impostas pelos órgãos ambien-

tais;
IV – lavratura de termos de compromisso de ajustamento de conduta;
V – reincidências em infrações ambientais;
VI – recursos interpostos em processo administrativo ambiental e respectivas 

decisões;
VII – registro de apresentação de estudos de impacto ambiental e sua aprovação 

ou rejeição.
Parágrafo único. As relações contendo os dados referidos neste artigo deverão 

estar disponíveis para o público trinta dias após a publicação dos atos a que se referem.
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Art. 5o O indeferimento de pedido de informações ou consulta a processos adminis-
trativos deverá ser motivado, sujeitando-se a recurso hierárquico, no prazo de quinze 
dias, contado da ciência da decisão, dada diretamente nos autos ou por meio de carta 
com aviso de recebimento, ou em caso de devolução pelo Correio, por publicação em 
Diário Oficial.

Art. 6o (Vetado)

Art. 7o (Vetado)

Art. 8o Os órgãos ambientais competentes integrantes do Sisnama deverão elaborar 
e divulgar relatórios anuais relativos à qualidade do ar e da água e, na forma da regu-
lamentação, outros elementos ambientais.

Art. 9o As informações de que trata esta Lei serão prestadas mediante o recolhimento 
de valor correspondente ao ressarcimento dos recursos despendidos para o seu for-
necimento, observadas as normas e tabelas específicas, fixadas pelo órgão competente 
em nível federal, estadual ou municipal.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor quarenta e cinco dias após a data de sua publicação.

Brasília, 16 de abril de 2003; 182o da Independência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Marina Silva – Álvaro Augusto Ribeiro Costa

Promulgada em 16/4/2003 e publicada no DOU de 17/4/2003.
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Lei no 9.790/1999

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

CAPÍTULO I – Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público

Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido 
constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, 
desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos 
instituídos por esta Lei.4

§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica 
de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líqui-
dos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução 
do respectivo objeto social.

§ 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento 
dos requisitos instituídos por esta Lei.

Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas 
no art. 3o desta Lei:

4 Lei no 13.019/2014.
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I – as sociedades comerciais;
II – os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional;
III – as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, 

práticas e visões devocionais e confessionais;
IV – as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;
V – as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços 

a um círculo restrito de associados ou sócios;
VI – as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados;
VII – as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;
VIII – as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mante-

nedoras;
IX – as organizações sociais;
X – as cooperativas;
XI – as fundações públicas;
XII – as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por 

órgão público ou por fundações públicas;
XIII – as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o 

sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.

Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio 
da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, 
somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades:

I – promoção da assistência social;
II – promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
III – promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei;
IV – promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de parti-

cipação das organizações de que trata esta Lei;
V – promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desen-

volvimento sustentável;
VII – promoção do voluntariado;
VIII – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
IX – experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sis-

temas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
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X – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de interesse suplementar;

XI – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia 
e de outros valores universais;

XII – estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito 
às atividades mencionadas neste artigo.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas 
configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações 
correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda 
pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins 
lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.

Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas inte-
ressadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre:5

I – a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade, economicidade e da eficiência;

II – a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir 
a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em 
decorrência da participação no respectivo processo decisório;

III – a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência 
para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações 
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;

IV – a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimô-
nio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, 
preferencialmente que tenha o mesmo objeto social da extinta;

V – a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação insti-
tuída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos 
públicos durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a 
outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha 
o mesmo objeto social;

VI – a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade 
que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços 

5 Lei no 10.539/2002.
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específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na 
região correspondente a sua área de atuação;

VII – as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que 
determinarão, no mínimo:

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade;

b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exer-
cício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, 
incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os 
à disposição para exame de qualquer cidadão;

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se 
for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme 
previsto em regulamento;

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos 
pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme de-
termina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição 
de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percep-
ção de remuneração ou subsídio, a qualquer título.

Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta lei, 
deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias 
autenticadas dos seguintes documentos:

I – estatuto registrado em cartório;
II – ata de eleição de sua atual diretoria;
III – balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
IV – declaração de isenção do imposto de renda;
V – inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.

Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça 
decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido.

§ 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze 
dias da decisão, certificado de qualificação da requerente como Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público.
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§ 2o Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1o, dará ciência da 
decisão, mediante publicação no Diário Oficial.

§ 3o O pedido de qualificação somente será indeferido quando:
I – a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2o desta Lei;
II – a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3o e 4o desta Lei;
III – a documentação apresentada estiver incompleta.

Art. 7o Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, 
a pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de 
iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa 
e o devido contraditório.

Art. 8o Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro 
ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é 
parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação 
instituída por esta Lei.

CAPÍTULO II – Do Termo de Parceria

Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível 
de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de coope-
ração entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público 
previstas no art. 3o desta Lei.

Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, respon-
sabilidades e obrigações das partes signatárias.

§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos 
de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos 
níveis de governo.

§ 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
I – a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;
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II – a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos 
prazos de execução ou cronograma;

III – a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante indicadores de resultado;

IV – a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 
estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalha-
mento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos 
ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores;

V – a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as 
quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a 
execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico das metas 
propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos 
gastos e receitas efetivamente realizados, independente das previsões mencionadas 
no inciso IV;

VI – a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, 
conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organiza-
ção da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e de 
demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado 
estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documen-
tação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos recursos previstos no 
Termo de Parceria.

Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada 
por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, 
e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, 
em cada nível de governo.

§ 1o Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser ana-
lisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro 
e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

§ 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre 
a avaliação procedida.

§ 3o Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que 
trata esta Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhe-
cimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens 
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de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de 
Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indícios 
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis 
pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, 
para que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens 
da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público 
ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio 
público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 
1992, e na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.

§ 1o O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 
822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de 
bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, 
nos termos da lei dos tratados internacionais.

§ 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e 
gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade 
das atividades sociais da organização parceira.

Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, con-
tado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedi-
mentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras 
com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios 
estabelecidos no inciso I do art. 4o desta Lei.

Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da 
celebração do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade.

Art. 15-A. (Vetado)6

Art. 15-B. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria perante o 
órgão da entidade estatal parceira refere-se à correta aplicação dos recursos públicos 

6 Lei no 13.019/2014.
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recebidos e ao adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:7

I – relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório 
sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, bem como comparativo entre as 
metas propostas e os resultados alcançados;

II – demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução; 
III – extrato da execução física e financeira;
IV – demonstração de resultados do exercício;
V – balanço patrimonial;
VI – demonstração das origens e das aplicações de recursos;
VII – demonstração das mutações do patrimônio social;
VIII – notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; 
IX – parecer e relatório de auditoria, se for o caso.

CAPÍTULO III – Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público a participação em campanhas de interesse político-partidário ou 
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, 
livre acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público.

Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com 
base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Socie-
dade Civil de Interesse Público, desde que atendidos os requisitos para tanto exigidos, 
sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até cinco anos 
contados da data de vigência desta Lei.8

§ 1o Findo o prazo de cinco anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualifi-
cação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática 
de suas qualificações anteriores.

7 Lei no 13.019/2014.
8 Medida Provisória no 2.216-37/2001.
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§ 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica 
perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Renan Calheiros – Pedro Malan – Ailton 
Barcelos Fernandes – Paulo Renato Souza – Francisco Dornelles – Waldeck Ornélas – 
José Serra – Paulo Paiva – Clovis de Barros Carvalho

Promulgada em 23/3/1999 e publicada no DOU de 24/3/1999.
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Lei no 6.938/1981

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

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

Art. 1o Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da 
Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) 
e institui o Cadastro de Defesa Ambiental.9

Da Política Nacional do Meio Ambiente

Art. 2o A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melho-
ria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da segurança nacional 
e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:

I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando 
o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo;

II – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
III – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV – proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V – controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI – incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional 

e a proteção dos recursos ambientais;
VII – acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII – recuperação de áreas degradadas;10

9 Leis nos 8.028/1990 e 7.804/1989. Ver Decreto de 15 de setembro de 2010.
10 Decreto no 97.632/1989 (regulamentação).



69Educação ambiental

IX – proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X – educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comu-

nidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.

Art. 3o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:11

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do 
meio ambiente;

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabe-

lecidos;
IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subter-

râneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a 
fauna e a flora.

Dos Objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente

Art. 4o A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I – à compatibilização do desenvolvimento econômicosocial com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II – à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e 

ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios;

III – ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas 
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV – ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para 
o uso racional de recursos ambientais;

11 Lei no 7.804/1989.
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V – à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e 
informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade 
de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

VI – à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 
ecológico propício à vida;

VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou in-
denizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos.

Art. 5o As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em 
normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a pre-
servação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados 
os princípios estabelecidos no art. 2o desta Lei.

Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas 
em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.

Do Sistema Nacional do Meio Ambiente

Art. 6o Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter-
ritórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, 
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado:12

I – órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente 
da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para 
o meio ambiente e os recursos ambientais;

II – órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
(Conama), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, 
diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e 
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

III – órgão central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente da Presidência da 
República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como 

12 Leis nos 12.856/2013, 8.028/1990 e 7.804/1989.
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órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio 
ambiente;

IV – órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade – Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a 
política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com 
as respectivas competências;

V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução 
de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar 
a degradação ambiental;

VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle 
e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições; 

§ 1o Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, 
elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio 
ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

§ 2o Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, tam-
bém poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§ 3o Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo 
deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando 
solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§ 4o De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar 
uma Fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA.

Do Conselho Nacional do Meio Ambiente

Art. 7o (Revogado).13

Art. 8o Compete ao CONAMA:14

I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licen-
ciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos 
Estados e supervisionado pelo IBAMA;

II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas 
e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisi-

13 Leis nos 8.028/1990 e 7.804/1989.
14 Leis nos 11.941/2009, 8.028/1990 e 7.804/1989.
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tando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, 
as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, 
e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação 
ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional; 

III – (Revogado);
IV – (Vetado); 
V – determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de be-

nefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a 
perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos 
oficiais de crédito;

VI – estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da po-
luição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes;

VII – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos.

Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, 
o Presidente do Conama.

Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente

Art. 9o São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:15

I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II – o zoneamento ambiental;16

III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
V – os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção 

de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 

federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 
interesse ecológico e reservas extrativistas;

VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental;

15 Leis nos 11.284/2006 e 7.804/1989.
16 Decreto no 4.297/2002 (regulamentação).
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IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental;;

X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno-
váveis – IBAMA;

XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-
-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;

XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 
utilizadoras dos recursos ambientais; 

XIII – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, 
seguro ambiental e outros.

Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, 
por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante 
órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela 
para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo 
servidão ambiental.17

§ 1o O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, 
no mínimo, os seguintes itens:

I – memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um 
ponto de amarração georreferenciado; 

II – objeto da servidão ambiental; 
III – direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; 
IV – prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. 
§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à 

Reserva Legal mínima exigida. 
§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental 

deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal. 
§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis 

competente: 
I – o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental; 
II – o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. 
§ 5o Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser 

averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. 

17 Leis nos 12.651/2012 e 11.284/2006.
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§ 6o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da 
destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmem-
bramento ou de retificação dos limites do imóvel. 

§ 7o As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos 
do art. 44-A da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 196518, passam a ser consideradas, 
pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental.

Art. 9o-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou per-
pétua.19

§ 1o O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) anos. 
§ 2o A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de 

acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio Natural – 
RPPN, definida no art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 

§ 3o O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total 
ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro 
proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental 
como fim social.

Art. 9o-C. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental 
deve ser averbado na matrícula do imóvel.20

§ 1o O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 
I – a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação 

ambiental; 
II – o objeto da servidão ambiental;
III – os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou 

sucessores; 
IV – os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental; 
V – os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão 

ambiental; 
VI – a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais 

necessárias, em caso de ser descumprido. 
§ 2o São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações 

estipuladas no contrato: 

18 N.E.: revogada pela Lei no 12.651/2012.
19 Lei no 12.651/2012. 
20 Lei no 12.651/2012.
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I – manter a área sob servidão ambiental; 
II – prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos re-

cursos naturais ou artificiais; 
III – permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental; 
IV – defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. 
§ 3o São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações esti-

puladas no contrato: 
I – documentar as características ambientais da propriedade; 
II – monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental 

está sendo mantida; 
III – prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos 

sucessores da propriedade; 
IV – manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da 

servidão; 
V – defender judicialmente a servidão ambiental.

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental.21 

§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão 
publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circula-
ção, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.

§ 2o (Revogado).
§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado).

Art. 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implan-
tação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, 
além das que forem oriundas do próprio CONAMA.22

§ 1o (Revogado).
§ 2o Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de 

entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de re-
cursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores.

21 Lei Complementar no 140/2011 e Lei no 7.804/1989.
22 Lei Complementar no 140/2011 e Lei no 7.804/1989.
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Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condi-
cionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na 
forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos 
pelo CONAMA.

Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer 
constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados 
ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente.

Art. 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, 
visando:

I – ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados 
a reduzir a degradação da qualidade ambiental;

II – à fabricação de equipamentos antipoluidores;
III – a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos am-

bientais.
Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do Poder Público, destinados 

ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas metas 
prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos 
básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica.

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção 
dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará 
os transgressores:23

I – à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) 
e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, 
agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, ve-
dada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, 
Territórios ou pelos Municípios;

II – à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder 
Público;

III – à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabe-
lecimentos oficiais de crédito;

IV – à suspensão de sua atividade.

23 Leis nos 11.284/2006 e 9.966/2000.
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§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Pú-
blico da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário 
do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da per-
da, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira 
que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprimento resolução 
do CONAMA.

§ 4o (Revogado).
§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das 

obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo.

Art. 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vege-
tal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR.24

§ 1o A pena é aumentada até o dobro se:
I – resultar:
a) dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente;
b) lesão corporal grave;
II – a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte;
III – o crime é praticado durante a noite, em domingo ou feriado. 
§ 2o Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as 

medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas.

Art. 16. (Revogado).25

Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA:26

I – Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, 
para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria 

24 Lei no 7.804/1989.
25 Lei no 7.804/1989.
26 Lei no 7.804/1989.
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técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria ou comércio de equi-
pamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras;

II – Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utiliza-
doras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas 
que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, 
transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, 
assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.

Art. 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a serem aplicados 
em âmbito nacional, conforme Anexo a esta Lei.27

Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo 
fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fisca-
lização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.28

§ 1o (Revogado).
§ 2o (Revogado).

Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes 
do Anexo VIII desta Lei.29

§ 1o O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de 
cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido 
pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização.

§ 2o O descumprimento da providência determinada no § 1o sujeita o infrator a 
multa equivalente a vinte por cento da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta.

§ 3o (Revogado).

Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no 
Anexo IX desta Lei.30

27 Lei no 9.960/2000.
28 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2178-8/2000.
29 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000.
30 Lei no 10.165/2000.
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§ 1o Para fins desta Lei, consideram-se:
I – microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se enqua-

drem, respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do caput do art. 2o da Lei no 
9.841, de 5 de outubro de 1999;

II – empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual su-
perior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais);

III – empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual su-
perior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

§ 2o O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos naturais 
de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no Anexo 
VIII desta Lei.

§ 3o Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, 
pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado.

Art. 17-E. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40,00 
(quarenta reais), existentes até 31 de dezembro de 1999.31

Art. 17-F. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, distritais, 
estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de 
subsistência e as populações tradicionais.32

Art. 17-G. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, 
nos valores fixados no Anexo IX desta Lei, e o recolhimento será efetuado em conta 
bancária vinculada ao Ibama, por intermédio de documento próprio de arrecadação, 
até o quinto dia útil do mês subseqüente.33

Parágrafo único. (Revogado).
§ 2o Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita em atividades 

de controle e fiscalização ambiental.

Art. 17-H. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo 
anterior será cobrada com os seguintes acréscimos:34

31 Lei no 9.960/2000.
32 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2178-8/2000.
33 Leis nos 11.284/2006, 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2178-8/2000.
34 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2178-8/2000.
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I – juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao 
do vencimento, à razão de um por cento;

II – multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por cento se o pagamento 
for efetuado até o último dia do mês subseqüente ao do vencimento;

III – encargo de vinte por cento, substitutivo da condenação do devedor em ho-
norários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa, 
reduzido para dez por cento se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da 
execução.

§ 1o-A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.
§ 1o Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios 

fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento desta Lei.

Art. 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos 
incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o 
último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta Lei incorrerão em 
infração punível com multa de:35

I – R$ 50,00 (cinquenta reais), se pessoa física;
II – R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), se microempresa; 
III – R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte;
IV – R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte;
V – R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte.
Parágrafo único. (Revogado).

Art. 17-J. (Revogado).36

Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões 
relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos 
órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente.37

Art. 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo IBAMA, inclusive os 
referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência 
e utilização de áreas ou instalações nas unidades de conservação, serão definidos em 

35 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2178-8/2000.
36 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000. Ver ADI no 2178-8/2000.
37 Lei no 9.960/2000.
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portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do Presidente 
daquele Instituto.38

Art. 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do 
Ibama, assim como os para venda de produtos da flora, serão, também, definidos em 
portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do Presidente 
daquele Instituto.39

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor o 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório 
Ambiental – ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.40

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder 
a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pela ADA.

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obri-
gatória.

§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota 
única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o paga-
mento do ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.

§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a 
R$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa 
nos termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.

§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do 
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes 
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à 
Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.

Art. 17-P. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA, 
até o limite de sessenta por cento e relativamente ao mesmo ano, o montante efetiva-
mente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal em 
razão de taxa de fiscalização ambiental.41

38 Lei no 9.960/2000.
39 Lei no 9.960/2000.
40 Leis nos 10.165/2000 e 9.960/2000.
41 Lei no 10.165/2000.
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§ 1o Valores recolhidos ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal a qualquer 
outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, 
não constituem crédito para compensação com a TCFA.

§ 2o A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a 
determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada com a 
TCFA restaura o direito de crédito do Ibama contra o estabelecimento, relativamente 
ao valor compensado.

Art. 17-Q. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os Estados, os Municí-
pios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, 
podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA.42

Art. 18. (Revogado).43

Art. 19. Ressalvado o disposto nas Leis no 5.357, de 17 de novembro de 1967, e 7.661, 
de 16 de maio de 1988, a receita proveniente da aplicação desta Lei será recolhida de 
acordo com o disposto no art. 4o da Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989.44

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 31 de agosto de 1981; 160o da Independência e 93o da República.

JOÃO FIGUEIREDO – Mário David Andreazza

Promulgada em 31/8/1981 e publicada no DOU de 2/9/1981. Anexos não incluídos.

42 Lei no 10.165/2000.
43 Lei nº 9.985/2000.
44 Lei no 7.804/1989.
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Decreto no 7.257/2010

Regulamenta a Medida Provisória no 494 de 2 de julho de 2010, 
para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, 
sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado de 
calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações 
de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida 
Provisória no 494, de 2 de julho de 201045,

DECRETA:

Art. 1o O Poder Executivo federal apoiará, de forma complementar, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios em situação de emergência ou estado de calamidade 
pública, provocados por desastres. 

Art. 2o Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I – defesa civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recupe-

rativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e 
restabelecer a normalidade social;

II – desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 
sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais 
e consequentes prejuízos econômicos e sociais;

III – situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres, causan-
do danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de 
resposta do poder público do ente atingido;

45 Convertida na Lei no 12.340/2010.
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IV – estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, 
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da ca-
pacidade de resposta do poder público do ente atingido;

V – ações de socorro: ações imediatas de resposta aos desastres com o objetivo de 
socorrer a população atingida, incluindo a busca e salvamento, os primeiros socorros, 
o atendimento pré-hospitalar e o atendimento médico e cirúrgico de urgência, entre 
outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional;

VI – ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a garantir condi-
ções de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água 
potável, a provisão e meios de preparação de alimentos, o suprimento de material de 
abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavande-
rias, banheiros, o apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas 
ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras estabelecidas pelo 
Ministério da Integração Nacional;

VII – ações de restabelecimento de serviços essenciais: ações de caráter emergencial 
destinadas ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade da área 
atingida pelo desastre, incluindo a desmontagem de edificações e de obras de arte com 
estruturas comprometidas, o suprimento e distribuição de energia elétrica, água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, 
trafegabilidade, comunicações, abastecimento de água potável e desobstrução e remo-
ção de escombros, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional;

VIII – ações de reconstrução: ações de caráter definitivo destinadas a restabelecer o 
cenário destruído pelo desastre, como a reconstrução ou recuperação de unidades ha-
bitacionais, infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas 
barragens, estradas vicinais, prédios públicos e comunitários, cursos d’água, contenção 
de encostas, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; e

IX – ações de prevenção: ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de 
desastres, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças 
e vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da sociedade em atividades de defesa 
civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional. 

CAPÍTULO I – Do Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC 

Art. 3o O Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC tem como objetivo planejar, 
articular e coordenar as ações de defesa civil em todo o território nacional. 
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Art. 4o Para o alcance de seus objetivos, o SINDEC deverá:
I – planejar e promover ações de prevenção de desastres naturais, antropogênicos 

e mistos, de maior prevalência no País;
II – realizar estudos, avaliar e reduzir riscos de desastres;
III – atuar na iminência e em circunstâncias de desastres; e
IV – prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, e res-

tabelecer os cenários atingidos por desastres. 

Art. 5o O SINDEC será composto pelos órgãos e entidades da União responsáveis 
pelas ações de defesa civil, bem como pelos órgãos e entidades dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios que a ele aderirem. 

§ 1o As entidades da sociedade civil também poderão aderir ao SINDEC, na forma 
a ser disciplinada pelo Ministério da Integração Nacional. 

§ 2o Compete à Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração 
Nacional a coordenação do SINDEC, ficando responsável por sua articulação, coor-
denação e supervisão técnica. 

§ 3o Para o funcionamento integrado do SINDEC, os Estados, Distrito Federal e 
Municípios encaminharão à Secretaria Nacional de Defesa Civil informações atualizadas 
a respeito das respectivas unidades locais responsáveis pelas ações de defesa civil em suas 
jurisdições, de acordo com o art. 2o da Medida Provisória no 494, de 2 de julho de 2010. 

§ 4o Em situações de desastres, os integrantes do SINDEC na localidade atingida, 
indicados nos termos do § 3o, atuarão imediatamente, instalando, quando possível, sala 
de coordenação de resposta ao desastre, de acordo com sistema de comando unificado 
de operações adotado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. 

§ 5o O SINDEC contará com Grupo de Apoio a Desastres – GADE, vinculado à 
Secretaria Nacional de Defesa Civil, formado por equipe multidisciplinar, mobilizável 
a qualquer tempo, para atuar nas diversas fases do desastre em território nacional ou 
em outros países. 

§ 6o Para coordenar e integrar as ações do SINDEC em todo o território nacional, 
a Secretaria Nacional de Defesa Civil manterá um centro nacional de gerenciamento 
de riscos e desastres, com a finalidade de agilizar as ações de resposta, monitorar 
desastres, riscos e ameaças de maior prevalência; 

§ 7o A Secretaria Nacional de Defesa Civil poderá solicitar o apoio dos demais 
órgãos e entidades que integram o SINDEC, bem como da Administração Pública 
federal, para atuarem junto ao ente federado em situação de emergência ou estado de 
calamidade pública. 
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§ 8o As despesas decorrentes da atuação de que trata o § 7o, correrão por conta de 
dotação orçamentária de cada órgão ou entidade. 

§ 9o O SINDEC mobilizará a sociedade civil para atuar em situação de emergência 
ou estado de calamidade pública, coordenando o apoio logístico para o desenvolvi-
mento das ações de defesa civil. 

Art. 6o O Conselho Nacional de Defesa Civil – CONDEC integra o SINDEC como 
órgão colegiado, de natureza consultiva, tendo como atribuição propor diretrizes 
para a política nacional de defesa civil, em face dos objetivos estabelecidos no art. 4o. 

§ 1o O CONDEC será composto por um representante e suplente de cada órgão 
a seguir indicado:

I – Ministério da Integração Nacional, que o coordenará;
II – Casa Civil da Presidência da República;
III – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
IV – Ministério da Defesa;
V – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VI – Ministério das Cidades;
VII – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
VIII – Ministério da Saúde;
IX – Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 
§ 2o Além dos representantes previstos no § 1o, comporão, ainda, o CONDEC:
I – dois representantes dos Estados e Distrito Federal;
II – três representantes dos Municípios; e
III – três representantes da sociedade civil. 
§ 3o A Secretaria Nacional de Defesa Civil exercerá a função de Secretaria Executiva 

do CONDEC, fornecendo o apoio administrativo e os meios necessários à execução 
de seus trabalhos. 

§ 4o A participação no CONDEC será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada. 

§ 5o Os representantes dos Estados, Distrito Federal, Municípios e da sociedade 
civil, serão indicados e designados na forma a ser disciplinada pelo Ministério da 
Integração Nacional. 

§ 6o O CONDEC poderá convidar representantes de outros órgãos da administra-
ção pública, de entidades privadas, de organizações não governamentais, de conselhos 
e de fóruns locais para o acompanhamento ou participação dos trabalhos. 
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CAPÍTULO II – Do Reconhecimento da Situação de Emergência e do Estado de 
Calamidade Pública 

Art. 7o O reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade 
pública pelo Poder Executivo federal se dará mediante requerimento do Poder Exe-
cutivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município afetado pelo desastre. 

§ 1o O requerimento previsto no caput deverá ser realizado diretamente ao Ministé-
rio da Integração Nacional, no prazo máximo de dez dias após a ocorrência do desastre, 
devendo ser instruído com ato do respectivo ente federado que decretou a situação 
de emergência ou o estado de calamidade pública e conter as seguintes informações:

I – tipo do desastre, de acordo com a codificação de desastres, ameaças e riscos, 
definida pelo Ministério da Integração Nacional;

II – data e local do desastre;
III – descrição da área afetada, das causas e dos efeitos do desastre;
IV – estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e serviços essenciais 

prejudicados;
V – declaração das medidas e ações em curso, capacidade de atuação e recursos 

humanos, materiais, institucionais e financeiros empregados pelo respectivo ente 
federado para o restabelecimento da normalidade; e

VI – outras informações disponíveis acerca do desastre e seus efeitos. 
§ 2o Após avaliação das informações apresentadas no requerimento a que se re-

fere o § 1o e demais informações disponíveis no SINDEC, o Ministro de Estado da 
Integração Nacional reconhecerá, por meio de Portaria, a situação de emergência ou 
estado de calamidade, desde que a situação o justifique e que tenham sido cumpridos 
os requisitos estabelecidos na Medida Provisória no 494, de 201046, e neste Decreto. 

§ 3o Considerando a intensidade do desastre e seus impactos social, econômico e 
ambiental, o Ministério da Integração Nacional reconhecerá, independentemente do 
fornecimento das informações previstas no §1o, a situação de emergência ou o estado 
de calamidade pública com base no Decreto do respectivo ente federado. 

CAPÍTULO III – Das Transferências de Recursos 

Art. 8o As transferências obrigatórias da União aos órgãos e entidades dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de socorro, assistência às víti-

46 Convertida na Lei no 12.340/2010.
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mas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução, observarão os requisitos 
e procedimentos previstos na Medida Provisória no 494, de 2010, e neste Decreto. 

Art. 9o Reconhecida a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, 
o Ministério da Integração Nacional, com base nas informações obtidas e na sua 
disponibilidade orçamentária e financeira, definirá o montante de recursos a ser dis-
ponibilizado para a execução das ações especificadas nos incisos V, VI e VII do art. 2o. 

Parágrafo único. A transferência dos recursos se dará mediante depósito em conta 
específica do ente beneficiário em instituição financeira oficial federal. 

Art. 9o-A. O pagamento das despesas realizadas pelo ente beneficiário com os re-
cursos transferidos pelo Ministério da Integração Nacional para a execução das ações 
especificadas nos incisos V, VI e VII do art. 2o será efetuado por meio do Cartão de 
Pagamento de Defesa Civil – CPDC, vinculado à conta específica mantida em insti-
tuição financeira oficial federal, nos termos deste Decreto.47

Parágrafo único. O CPDC é instrumento de pagamento, emitido em nome do órgão 
ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário, operacionalizado 
por instituição financeira oficial federal contratada e utilizado exclusivamente pelo 
portador nele identificado, respeitados os limites deste Decreto. 

Art. 9o-B. O representante legal do órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou 
Município beneficiário será a autoridade responsável pela administração dos recursos 
com o uso do CPDC, competindo-lhe, além de outras responsabilidades estabelecidas 
na legislação e na regulamentação específica:48  

I – definir os servidores ou empregados públicos, com vínculo permanente, por-
tadores do CPDC; 

II – definir o limite de utilização e o valor disponível para cada portador do CPDC;
III – alterar o limite de utilização e o valor disponível para cada portador do CPDC; e
IV – expedir a ordem para disponibilização dos limites, eletronicamente, junto à 

instituição financeira.
§ 1o Poderá haver delegação das competências previstas no caput a secretários 

estaduais ou municipais, bem como a servidor ou empregado público com vínculo 
permanente no âmbito estadual ou municipal.

47 Decreto no 7.505/2011.
48 Decreto no 7.505/2011.
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§ 2o A autoridade responsável pela administração dos recursos com o uso do 
CPDC, assinará Termo de Responsabilidade de Administrador de Recursos Federais 
de Defesa Civil, que conterá suas obrigações e deveres no uso do cartão, conforme 
especificação contida em ato do Ministro de Estado da Integração Nacional. 

§ 3o Para a operacionalização do CPDC, será firmado:
I – acordo de cooperação técnica entre a União e a instituição financeira oficial fede-

ral, que conterá a obrigação de envio, por meio eletrônico ou magnético, das informações 
de movimentação do CPDC ao Ministério da Integração Nacional e à Controladoria-
-Geral da União, bem como disciplinará a forma e a periodicidade desse envio. 

II – contrato específico entre a instituição financeira oficial federal e o órgão ou 
entidade do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário, que concederá expressa 
autorização de acesso aos extratos de movimentação do CPDC ao Ministério da Inte-
gração Nacional e à Controladoria-Geral da União, para fins de controle e divulgação 
no Portal da Transparência, instituído pelo Decreto no 5.482, de 30 de junho de 2005. 

§ 4o O uso do CPDC não dispensará o órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal 
ou Município beneficiário da apresentação ao Ministério da Integração Nacional da 
prestação de contas do total de recursos recebidos, nos termos da legislação vigente. 

Art. 9o-C. Na execução dos recursos transferidos pela União, são vedados:49 
I – a aceitação de qualquer acréscimo no valor da despesa decorrente da utilização 

do CPDC;
II – a utilização do CPDC no exterior; 
III – a cobrança de taxas de adesão, manutenção, anuidades ou quaisquer outras 

despesas decorrentes da obtenção ou do uso do CPDC; 
IV – a realização de saque em dinheiro por meio do CPDC. 

Art. 9o-D. A autoridade responsável pela administração dos recursos será o principal 
portador do CPDC do órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município 
beneficiário.50 

§ 1o Poderão ser autorizados como portadores do CPDC os agentes referidos no 
inciso I do art. 9o-B e os secretários estaduais e municipais, que firmarão Termo de 
Responsabilidade do Portador perante a autoridade responsável pela administração 
dos recursos do ente ou entidade beneficiária, o qual conterá suas obrigações e deveres. 

49 Decreto no 7.505/2011.
50 Decreto no 7.505/2011.
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§ 2o O órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário 
remeterá ao Ministério da Integração Nacional e à Controladoria-Geral da União 
listagem contendo os seguintes dados dos portadores do CPDC: 

I – nome; 
II – cargo, emprego ou função, além de sua matrícula funcional no ente ou en-

tidade; 
III – endereço residencial; e 
IV – número no Cadastro de Pessoa Física – CPF.
§ 3o São deveres do portador do CPDC, além de outros definidos no termo de 

responsabilidade, referido no § 1o deste artigo: 
I – guarda e zelo do cartão; 
II – bom emprego dos valores nele contidos; 
III – proibição de autorização de uso por outra pessoa;
IV – comunicação às autoridades sobre perda ou roubo; e 
V – guarda de notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento que comprove 

a despesa paga com o CPDC, e que contenha, no mínimo: 
a) o nome do beneficiário do pagamento; 
b) o número no Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 
c) o endereço da pessoa física ou do estabelecimento comercial; 
d) o valor pago; e 
e) a descrição sumária do objeto do pagamento, com quantitativos. 

Art. 10. As transferências de recursos voltadas à execução de ações de reconstrução 
deverão ser precedidas da apresentação de Plano de Trabalho pelo ente beneficiário no 
prazo de até quarenta e cinco dias após o reconhecimento da situação de emergência 
ou do estado de calamidade pública. 

§ 1o O Plano de Trabalho conterá:
I – levantamento de danos materiais causados pelo desastre;
II – identificação das ações de reconstrução, acompanhadas das respectivas esti-

mativas financeiras;
III – etapas ou fases de execução;
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;
V – cronograma de desembolso; e
VI – previsão de início e fim da execução das ações, bem como da conclusão das 

etapas ou fases programadas. 
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§ 2o Independentemente da apresentação do Plano de Trabalho de que trata o §1o, 
o Ministério da Integração Nacional poderá antecipar a liberação de parte dos recursos 
destinados às ações de reconstrução. 

§ 3o As ações implementadas com os recursos antecipados na forma do § 2o deverão 
estar contempladas no Plano de Trabalho previsto no caput. 

§ 4o No caso de recuperação ou reconstrução de edificações no mesmo local do 
desastre, tratando-se de posse mansa e pacífica, poderá ser dispensada a comprovação 
da propriedade do imóvel pelos respectivos beneficiários. 

Art. 11. A utilização dos recursos transferidos nos termos dos arts. 9o e 10 pelo 
ente beneficiário está vinculada exclusivamente à execução das ações previstas neste 
Decreto, além das especificadas pelo Ministério da Integração Nacional quando da 
liberação dos recursos.51 

§ 1o Constatada a presença de vícios na documentação apresentada, malversação, 
desvios ou utilização dos recursos transferidos em desconformidade com o disposto na 
Lei no 12.340, de 2010, e neste Decreto, o Ministério da Integração Nacional suspenderá 
a liberação dos recursos e não efetuará novas transferências ao órgão ou entidade do 
Estado, Distrito Federal ou Município beneficiário até que a situação seja regularizada, 
bem como suspenderá a utilização do CPDC, quando for o caso. 

§ 2o A utilização dos recursos em desconformidade com as ações especificadas 
pelo Ministério da Integração Nacional acarretará ao órgão ou entidade do Estado, 
Distrito Federal ou Município beneficiário a obrigação de devolvê-los devidamente 
atualizados, conforme legislação aplicável. 

§ 3o O Ministério da Integração Nacional notificará o órgão ou entidade do Estado, 
Distrito Federal ou Município beneficiário, cuja utilização dos recursos transferidos 
for considerada irregular, para que apresente justificativa no prazo de trinta dias. 

§ 4o Se as razões apresentadas na justificativa de que trata o § 3o não demonstra-
rem a regularidade na aplicação dos recursos, o Ministério da Integração Nacional 
dará ciência do fato ao órgão ou entidade do Estado, Distrito Federal ou Município 
beneficiário, que deverá providenciar a devolução dos recursos no prazo de trinta dias. 

§ 5o Na hipótese de não devolução dos recursos pelo órgão ou entidade do Estado, 
Distrito Federal ou Município beneficiário notificado, o Ministério da Integração Na-
cional deverá comunicar o fato aos órgãos de controle interno ou externo competentes 
para adoção das medidas cabíveis. 

51 Decreto no 7.505/2011.
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§ 6o Nos casos em que as hipóteses de malversação, má utilização e desvio dos 
recursos transferidos forem constatadas pelo próprio órgão ou entidade do Estado, 
Distrito Federal ou Município beneficiário, o CPDC deverá ser imediatamente blo-
queado em relação ao portador responsável pela conduta, podendo as autoridades 
referidas no caput e no § 1o do art. 9o-B, designar novo portador.  

§ 7o O processo administrativo instaurado para fins disciplinares nas hipóteses 
previstas no § 6o deverá ser reproduzido em meio físico ou eletrônico para imediata 
comunicação ao Ministério da Integração Nacional e à Controladoria-Geral da União.  

Art. 12. O planejamento e a execução das ações de prevenção previstas no inciso IX 
do art. 2o são de responsabilidade de todos os órgãos integrantes do SINDEC e dos 
demais órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que 
setorialmente executem ações nas áreas de saneamento, transporte e habitação, bem 
assim em outras áreas de infraestrutura.

CAPÍTULO IV – Da Prestação de Contas e da Fiscalização 

Art. 13. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios beneficiários das transferências 
de que trata o art. 4o da Medida Provisória no 494, de 2010, apresentarão ao Ministério 
da Integração Nacional a prestação de contas do total dos recursos recebidos. 

Art. 14. A prestação de contas de que trata o art. 13 deverá ser apresentada pelo ente 
beneficiário no prazo de trinta dias a contar do término da execução das ações a serem 
implementadas com os recursos transferidos pelo Ministério da Integração Nacional 
e será composta dos seguintes documentos:

I – relatório de execução físico-financeira;
II – demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos 

recebidos e eventuais saldos;
III – relação de pagamentos e de bens adquiridos, produzidos ou construídos;
V – extrato da conta bancária específica do período do recebimento dos recursos 

e conciliação bancária, quando for o caso;
VI – relação de beneficiários, quando for o caso;
VII – cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço de engenharia, 

quando for o caso; e
VIII – comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver. 
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§ 1o A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir 
documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de 
alterar a verdade sobre o fato, será responsabilizada na forma da lei. 

§ 2o Os entes beneficiários manterão, pelo prazo de cinco anos, contados da data de 
aprovação da prestação de contas de que trata o art. 13, os documentos a ela referen-
tes, inclusive os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros 
transferidos na forma deste Decreto, ficando obrigados a disponibilizá-los, sempre 
que solicitado, ao Ministério da Integração Nacional, ao Tribunal de Contas da União 
e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal. 

Art. 15. O Ministério da Integração Nacional acompanhará e fiscalizará a aplicação 
dos recursos transferidos na forma prevista no art. 8o, e poderá expedir normas com-
plementares para o cumprimento do disposto neste Decreto.52 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17. Ficam revogados os Decretos nos 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e 6.663, 
de 26 de novembro de 2008. 

Brasília, 4 de agosto de 2010; 189o da Independência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Paulo Bernardo Silva – João Reis Santana Filho

Decretado em 4/8/2010 e publicado no DOU de 5/8/2010.

52 Decreto no 7.505/2011.
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Decreto no 7.404/2010

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.305, 
de 2 de agosto de 2010,

DECRETA: 

TÍTULO I – Das Disposições Preliminares
..................................................................................................................................................

Art. 2o A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio 
Ambiente e articula-se com as diretrizes nacionais para o saneamento básico e com a 
Política Federal de Saneamento Básico, nos termos da Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, e com a Política Nacional de Educação 
Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999.
..................................................................................................................................................

TÍTULO VI – Dos Planos de Resíduos Sólidos
..................................................................................................................................................

CAPÍTULO II – Dos Planos de Resíduos Sólidos Elaborados Pelo Poder Público
..................................................................................................................................................

SEÇÃO III – Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
..................................................................................................................................................
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Art. 51. Os Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, apurada 
com base nos dados demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia Estatística – IBGE, poderão adotar planos municipais simplificados 
de gestão integrada de resíduos sólidos.
..................................................................................................................................................

VIII – programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 
redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos;
..................................................................................................................................................

Brasília, 23 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto – Guido Mantega 
– Wagner Gonçalves Rossi – Miguel Jorge – Márcio Pereira Zimmermann – Márcia 
Helena Carvalho Lopes – Izabella Mônica Vieira Teixeira – Márcio Fortes de Almeida

Decretado em 22/12/2010, publicado no DOU de 23/12/2010 e retificado no DOU de 

24/12/2010.
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Decreto no 5.577/2005

Institui, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Programa 
Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado – 
Programa Cerrado Sustentável, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA: 

Art. 1o Fica instituído, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Programa 
Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado – Programa Cerrado 
Sustentável, com a finalidade de promover a conservação, a restauração, a recuperação 
e o manejo sustentável de ecossistemas do bioma cerrado, bem como a valorização e 
o reconhecimento de suas populações tradicionais.

Art. 2o Compete ao Ministério do Meio Ambiente promover a supervisão e articulação 
institucional para a implementação do Programa Cerrado Sustentável.

Art. 3o Fica criada a Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável – 
CONACER, que atuará como instância consultiva e colegiada, competindo-lhe:53 

I – acompanhar e avaliar a implementação do Programa Cerrado Sustentável, 
inclusive a execução de suas ações; 

II – propor medidas e acompanhar, no que afetem o bioma cerrado, a implementa-
ção da Política Nacional da Biodiversidade, a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Política Nacional do Meio Am-
biente, a Política Nacional de Combate à Desertificação e a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima; 

53 Decreto no 7.302/2010.
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III – promover a articulação entre programas, projetos e atividades relativas à im-
plementação do Programa Cerrado Sustentável e promover a integração de políticas 
setoriais relacionadas com o bioma cerrado;

IV – identificar a necessidade e sugerir ao Ministério do Meio Ambiente a criação 
ou alteração de instrumentos legais e de políticas necessárias à execução do Programa 
Cerrado Sustentável;

V – identificar e propor áreas geográficas e ações prioritárias para a implementação 
do Programa Cerrado Sustentável;

VI – identificar, propor e estimular ações de capacitação de recursos humanos, 
fortalecimento institucional e sensibilização pública;

VII – propor critérios gerais de elaboração e seleção de projetos no âmbito do 
Programa Cerrado Sustentável;

VIII – criar e coordenar câmaras técnicas com a finalidade de promover a discussão e a 
articulação em temas relevantes para a implementação do Programa Cerrado Sustentável;

IX – acompanhar e subsidiar a implementação de planos e programas que objetivem 
a proteção do bioma Cerrado; 

X – apresentar proposta de regimento interno ao Ministro de Estado do Meio 
Ambiente.

Art. 4o A CONACER será composta da seguinte forma:54 
I – um representante de cada órgão, entidade e organização da sociedade civil a 

seguir indicados: 
a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
b) Ministério da Ciência e Tecnologia;
c) Ministério da Cultura;
d) Ministério da Integração Nacional;
e) Ministério da Justiça;
f) Fundação Nacional do Índio – FUNAI; 
g) Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
h) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
i) Agência Nacional de Águas – ANA; 
j) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA; 
k) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico 

Mendes; 

54 Decreto no 7.302/2010.
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l) Serviço Florestal Brasileiro – SFB; 
m) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 
n) Associação de Plantio Direto no Cerrado – APDC; 
o) Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA; 
p) Comissão Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilom-

bolas – CONAQ; 
q) Confederação Nacional da Agricultura – CNA; 
r) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG; 
s) Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA; 
II – dois de cada órgão e organização da sociedade civil a seguir indicados: 
a) Ministério do Meio Ambiente;
b) comunidade acadêmica, indicados pela Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência – SBPC;
c) organizações da sociedade civil, indicadas pela Rede Cerrado; 
d) organizações de movimentos sociais, indicados pelo Fórum Brasileiro de ONGs 

e Movimentos Sociais – FBOMS; e
e) organizações dos povos indígenas do Cerrado, indicadas pela Mobilização dos 

Povos Indígenas do Cerrado – MOPIC. 
§ 1o Os representantes do Poder Público, juntamente com seus suplentes, serão 

indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades representados e designados 
pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 2o Os representantes das organizações da sociedade civil e respectivos suplentes, 
relacionados no inciso I, alíneas “n” a “s”, e II, alíneas “b” a “e”, serão indicados por 
suas respectivas organizações. 

§ 3o Os representantes das organizações da sociedade civil serão designados pelo 
Ministro de Estado do Meio Ambiente, com mandato de dois anos, renovável por igual 
período, a partir da data de sua designação. 

§ 4o A CONACER será presidida pelo Secretário-Executivo do Ministério do Meio 
Ambiente, e, no seu impedimento, pelo respectivo suplente. 

§ 5o Caberá à Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio 
Ambiente prestar apoio técnico e administrativo à CONACER. 

Art. 5o A CONACER reunir-se-á, em caráter ordinário, semestralmente, por convo-
cação do Presidente.55 

55 Decreto no 7.302/2010.
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§ 1o A Comissão poderá reunir-se em caráter extraordinário, por convocação de 
seu Presidente, ou a requerimento de metade mais um de seus membros. 

§ 2o As reuniões plenárias serão abertas com quórum mínimo de metade mais 
um de seus membros. 

§ 3o A Comissão deliberará por maioria simples, e seu presidente votará somente 
em caso de empate. 

§ 4o O regimento interno estabelecerá as regras de organização e funcionamento 
da CONACER. 

Art. 6o Poderão participar das reuniões da CONACER, a convite de seu Presidente, 
representantes de outros órgãos e entidades da administração pública e de organizações 
não governamentais, bem como pessoas físicas e representantes de pessoas jurídicas 
que, por sua experiência pessoal ou institucional, possam contribuir para os debates.

Art. 7o A participação na CONACER será de relevante interesse público e não ensejará 
qualquer tipo de remuneração.

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 8 de novembro de 2005; 184o da Independência e 117o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Marina Silva

Decretado em 8/11/2005 e publicado no DOU de 9/11/2005.
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Decreto no 3.100/1999

Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a 
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e 
disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, da Constituição, 

DECRETA:

Art. 1o O pedido de qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público será dirigido, pela pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que 
preencha os requisitos dos arts. 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, 
ao Ministério da Justiça por meio do preenchimento de requerimento escrito e apre-
sentação de cópia autenticada dos seguintes documentos:

I – estatuto registrado em Cartório;
II – ata de eleição de sua atual diretoria;
III – balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
IV – declaração de isenção do imposto de renda; e
V – inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CGC/CNPJ).

Art. 2o O responsável pela outorga da qualificação deverá verificar a adequação 
dos documentos citados no artigo anterior com o disposto nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei 
no 9.790, de 1999, devendo observar:

I – se a entidade tem finalidade pertencente à lista do art. 3o daquela Lei;
II – se a entidade está excluída da qualificação de acordo com o art. 2o daquela Lei;
III – se o estatuto obedece aos requisitos do art. 4o daquela Lei;
IV – na ata de eleição da diretoria, se é a autoridade competente que está solicitando 

a qualificação;
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V – se foi apresentado o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do 
exercício;

VI – se a entidade apresentou a declaração de isenção do imposto de renda à Se-
cretaria da Receita Federal; e

VII – se foi apresentado o CGC/CNPJ.

Art. 3o O Ministério da Justiça, após o recebimento do requerimento, terá o prazo 
de trinta dias para deferir ou não o pedido de qualificação, ato que será publicado no 
Diário Oficial da União no prazo máximo de quinze dias da decisão.

§ 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze 
dias da decisão, o certificado da requerente como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público.

§ 2o Deverão constar da publicação do indeferimento as razões pelas quais foi 
denegado o pedido.

§ 3o A pessoa jurídica sem fins lucrativos que tiver seu pedido de qualificação 
indeferido poderá reapresentá-lo a  qualquer tempo.

Art. 4o Qualquer cidadão, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do 
Ministério Público, desde que amparado por evidências de erro ou fraude, é parte 
legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Parágrafo único. A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida em 
processo administrativo, instaurado no Ministério da Justiça, de ofício ou a pedido 
do interessado, ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais 
serão assegurados a ampla defesa e o contraditório.

Art. 5o Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da organi-
zação, que implique mudança das condições que instruíram sua qualificação, deverá 
ser comunicada ao Ministério da Justiça, acompanhada de justificativa, sob pena de 
cancelamento da qualificação.

Art. 6o Para fins do art. 3o da Lei no 9.790, de 1999, entende-se:
I – como Assistência Social, o desenvolvimento das atividades previstas no art. 3o 

da Lei Orgânica da Assistência Social;
II – por promoção gratuita da saúde e educação, a prestação destes serviços realiza-

da pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público mediante financiamento 
com seus próprios recursos.
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§ 1o Não são considerados recursos próprios aqueles gerados pela cobrança de 
serviços de qualquer pessoa física ou jurídica, ou obtidos em virtude de repasse ou 
arrecadação compulsória.

§ 2o O condicionamento da prestação de serviço ao recebimento de doação, contra-
partida ou equivalente não pode ser considerado como promoção gratuita do serviço.

Art. 7o Entende-se como benefícios ou vantagens pessoais, nos termos do inciso II 
do art. 4o da Lei no 9.790, de 1999, os obtidos:

I – pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais 
ou afins até o terceiro grau;

II – pelas pessoas jurídicas das quais os mencionados acima sejam controladores 
ou detenham mais de dez por cento das participações societárias.

Art. 8o Será firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público, Termo de Parceria destinado à formação 
de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades 
de interesse público previstas no art. 3o da Lei no 9.790, de 1999.

Parágrafo único. O Órgão estatal firmará o Termo de Parceria mediante modelo 
padrão próprio, do qual constarão os direitos, as responsabilidades e as obrigações 
das partes e as cláusulas essenciais descritas no art. 10, § 2o, da Lei no 9.790, de 1999.

Art. 9o O órgão estatal responsável pela celebração do Termo de Parceria verificará 
previamente:56 

I – a validade da certidão de regularidade expedida pelo Ministério da Justiça, na 
forma do Regulamento; 

II – o regular funcionamento da Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público; e 

III – o exercício pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de ativi-
dades referentes à matéria objeto do Termo de Parceria nos últimos três anos. 

Art. 9o-A. É vedada a celebração de Termo de Parceria com Organizações da Socie-
dade Civil de Interesse Público que tenham, em suas relações anteriores com a União, 
incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas:57 

56 Decreto no 7.568/2011.
57 Decreto no 7.568/2011.
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I – omissão no dever de prestar contas; 
II – descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse 

ou termos de parceria; 
III – desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 
IV – ocorrência de dano ao Erário; ou 
V – prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse 

ou termos de parceria. 

Art. 10. Para efeitos da consulta mencionada no art. 10, § 1o, da Lei no 9.790, de 1999, 
o modelo a que se refere o parágrafo único do art. 8o deverá ser preenchido e remetido 
ao Conselho de Política Pública competente.

§ 1o A manifestação do Conselho de Política Pública será considerada para a to-
mada de decisão final em relação ao Termo de Parceria.

§ 2o Caso não exista Conselho de Política Pública da área de atuação correspon-
dente, o órgão estatal parceiro fica dispensado de realizar a consulta, não podendo 
haver substituição por outro Conselho.

§ 3o O Conselho de Política Pública terá o prazo de trinta dias, contado a partir 
da data de recebimento da consulta, para se manifestar sobre o Termo de Parceria, 
cabendo ao órgão estatal responsável, em última instância, a decisão final sobre a 
celebração do respectivo Termo de Parceria.

§ 4o O extrato do Termo de Parceria, conforme modelo constante do Anexo I deste 
Decreto, deverá ser publicado pelo órgão estatal parceiro no Diário Oficial, no prazo 
máximo de quinze dias após a sua assinatura.

Art. 11. Para efeito do disposto no art. 4o, inciso VII, alíneas “c” e “d”, da Lei no 9.790, 
de 1999, entende-se por prestação de contas a comprovação da correta aplicação dos 
recursos repassados à Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

§ 1o As prestações de contas anuais serão realizadas sobre a totalidade das operações 
patrimoniais e resultados das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

§ 2o A prestação de contas será instruída com os seguintes documentos:
I – relatório anual de execução de atividades;
II – demonstração de resultados do exercício;
III – balanço patrimonial;
IV – demonstração das origens e aplicações de recursos;
V – demonstração das mutações do patrimônio social;
VI – notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; e
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VII – parecer e relatório de auditoria nos termos do art. 19 deste Decreto, se for o caso.

Art. 12. Para efeito do disposto no § 2o, inciso V, do art. 10 da Lei no 9.790, de 1999, 
entende-se por prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria a com-
provação, perante o órgão estatal parceiro, da correta aplicação dos recursos públicos 
recebidos e do adimplemento do objeto do Termo de Parceria, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:

I – relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo compa-
rativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

II – demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução;
III – parecer e relatório de auditoria, nos casos previstos no art. 19; e
IV – entrega do extrato da execução física e financeira estabelecido no art. 18.

Art. 13. O Termo de Parceria poderá ser celebrado por período superior ao do 
exercício fiscal.

§ 1o Caso expire a vigência do Termo de Parceria sem o adimplemento total do seu 
objeto pelo órgão parceiro ou havendo excedentes financeiros disponíveis com a Organi-
zação da Sociedade Civil de Interesse Público, o referido Termo poderá ser prorrogado.

§ 2o As despesas previstas no Termo de Parceria e realizadas no período compreen-
dido entre a data original de encerramento e a formalização de nova data de término 
serão consideradas como legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho.

Art. 14. A liberação de recursos financeiros necessários à execução do Termo de 
Parceria far-se-á em conta bancária específica, a ser aberta em banco a ser indicado 
pelo órgão estatal parceiro.

Art. 15. A liberação de recursos para a implementação do Termo de Parceria obe-
decerá ao respectivo cronograma, salvo se autorizada sua liberação em parcela única.

Art. 16. É possível a vigência simultânea de um ou mais Termos de Parceria, ainda que 
com o mesmo órgão estatal, de acordo com a capacidade operacional da Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 17. O acompanhamento e a fiscalização por parte do Conselho de Política Pú-
blica de que trata o art. 11 da Lei no 9.790, de 1999, não pode introduzir nem induzir 
modificação das obrigações estabelecidas pelo Termo de Parceria celebrado.
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§ 1o Eventuais recomendações ou sugestões do Conselho sobre o acompanhamen-
to dos Termos de Parceria deverão ser encaminhadas ao órgão estatal parceiro, para 
adoção de providências que entender cabíveis.

§ 2o O órgão estatal parceiro informará ao Conselho sobre suas atividades de 
acompanhamento.

Art. 18. O extrato da execução física e financeira, referido no art. 10, § 2o, inciso VI, 
da Lei no 9.790, de 1999, deverá ser preenchido pela Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público e publicado na imprensa oficial da área de abrangência do proje-
to, no prazo máximo de sessenta dias após o término de cada exercício financeiro, de 
acordo com o modelo constante do Anexo II deste Decreto.

Art. 19. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público deverá realizar 
auditoria independente da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria, de 
acordo com a alínea “c”, inciso VII, do art. 4o da Lei no 9.790, de 1999, nos casos em 
que o montante de recursos for maior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos casos onde a Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público celebre concomitantemente vários Termos de Parceria 
com um ou vários órgãos estatais e cuja soma ultrapasse aquele valor.

§ 2o A auditoria independente deverá ser realizada por pessoa física ou jurídica 
habilitada pelos Conselhos Regionais de Contabilidade.

§ 3o Os dispêndios decorrentes dos serviços de auditoria independente deverão 
ser incluídos no orçamento do projeto como item de despesa.

§ 4o Na hipótese do § 1o, poderão ser celebrados aditivos para efeito do disposto 
no parágrafo anterior.

Art. 20. A comissão de avaliação de que trata o art. 11, § 1o, da Lei no 9.790, de 1999, 
deverá ser composta por dois membros do respectivo Poder Executivo, um da Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse Público e um membro indicado pelo Conselho 
de Política Pública da área de atuação correspondente, quando houver.

Parágrafo único. Competirá à comissão de avaliação monitorar a execução do 
Termo de Parceria.

Art. 21. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público fará publicar na 
imprensa oficial da União, do Estado ou do Município, no prazo máximo de trinta 
dias, contado a partir da assinatura do Termo de Parceria, o regulamento próprio a 
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que se refere o art. 14 da Lei no 9.790, de 1999, remetendo cópia para conhecimento 
do órgão estatal parceiro.

Art. 22. Para os fins dos arts. 12 e 13 da Lei no 9.790, de 1999, a Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público indicará, para cada Termo de Parceria, pelo menos 
um dirigente, que será responsável pela boa administração dos recursos recebidos.

Parágrafo único. O nome do dirigente ou dos dirigentes indicados será publicado 
no extrato do Termo de Parceria.

Art. 23. A escolha da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, para a 
celebração do Termo de Parceria, deverá ser feita por meio de publicação de edital de 
concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro para obtenção de bens e serviços e 
para a realização de atividades, eventos, consultoria, cooperação técnica e assessoria.58 

§ 1o Deverá ser dada publicidade ao concurso de projetos, especialmente por in-
termédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão estatal responsável 
pelo Termo de Parceria, bem como no Portal dos Convênios a que se refere o art. 13 
do Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007. 

§ 2o O titular do órgão estatal responsável pelo Termo de Parceria poderá, mediante 
decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no caput nas seguintes situações: 

I – nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada situação 
que demande a realização ou manutenção de Termo de Parceria pelo prazo máximo de 
cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 
ou calamidade, vedada a prorrogação da vigência do instrumento; 

II – para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação 
que possa comprometer sua segurança; ou

III – nos casos em que o projeto, atividade ou serviço objeto do Termo de Parceria 
já seja realizado adequadamente com a mesma entidade há pelo menos cinco anos e 
cujas respectivas prestações de contas tenham sido devidamente aprovadas.  

§ 3o Instaurado o processo de seleção por concurso, é vedado ao Poder Público 
celebrar Termo de Parceria para o mesmo objeto, fora do concurso iniciado. 

Art. 24. Para a realização de concurso, o órgão estatal parceiro deverá preparar, com 
clareza, objetividade e detalhamento, a especificação técnica do bem, do projeto, da 
obra ou do serviço a ser obtido ou realizado por meio do Termo de Parceria.

58 Decreto no 7.568/2011.
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Art. 25. Do edital do concurso deverá constar, no mínimo, informações sobre:
I – prazos, condições e forma de apresentação das propostas;
II – especificações técnicas do objeto do Termo de Parceria;
III – critérios de seleção e julgamento das propostas;
IV – datas para apresentação de propostas;
V – local de apresentação de propostas;
VI – datas do julgamento e data provável de celebração do Termo de Parceria; e
VII – valor máximo a ser desembolsado.

Art. 26. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público deverá apresentar seu 
projeto técnico e o detalhamento dos custos a serem realizados na sua implementação 
ao órgão estatal parceiro.

Art. 27. Na seleção e no julgamento dos projetos, levar-se-ão em conta:
I – o mérito intrínseco e adequação ao edital do projeto apresentado;
II – a capacidade técnica e operacional da candidata;
III – a adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados;
IV – o ajustamento da proposta às especificações técnicas;
V – a regularidade jurídica e institucional da Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público; e
VI – a análise dos documentos referidos no art. 11, § 2o, deste Decreto.

Art. 28. Obedecidos aos princípios da administração pública, são inaceitáveis como 
critério de seleção, de desqualificação ou pontuação:

I – o local do domicílio da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
ou a exigência de experiência de trabalho da organização no local de domicílio do 
órgão parceiro estatal; 

II – a obrigatoriedade de consórcio ou associação com entidades sediadas na lo-
calidade onde deverá ser celebrado o Termo de Parceria;

III – o volume de contrapartida ou qualquer outro benefício oferecido pela Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 29. O julgamento será realizado sobre o conjunto das propostas das Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público, não sendo aceitos como critérios de julgamento 
os aspectos jurídicos, administrativos, técnicos ou operacionais não estipulados no 
edital do concurso.
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Art. 30. O órgão estatal parceiro designará a comissão julgadora do concurso, que 
será composta, no mínimo, por um membro do Poder Executivo, um especialista no 
tema do concurso e um membro do Conselho de Política Pública da área de compe-
tência, quando houver.

§ 1o O trabalho dessa comissão não será remunerado.
§ 2o O órgão estatal deverá instruir a comissão julgadora sobre a pontuação 

pertinente a cada item da proposta ou projeto e zelará para que a identificação da 
organização proponente seja omitida.

§ 3o A comissão pode solicitar ao órgão estatal parceiro informações adicionais 
sobre os projetos.

§ 4o A comissão classificará as propostas das Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público obedecidos os critérios estabelecidos neste Decreto e no edital.

Art. 31. Após o julgamento definitivo das propostas, a comissão apresentará, na 
presença dos concorrentes, os resultados de seu trabalho, indicando os aprovados.

§ 1o O órgão estatal parceiro:
I – não examinará recursos administrativos contra as decisões da comissão julgadora;
II – não poderá anular ou suspender administrativamente o resultado do concurso 

nem celebrar outros Termos de Parceria, com o mesmo objeto, sem antes finalizar o 
processo iniciado pelo concurso.

§ 2o Após o anúncio público do resultado do concurso, o órgão estatal parceiro 
o homologará, sendo imediata a celebração dos Termos de Parceria pela ordem de 
classificação dos aprovados.

Art. 31-A. O Termo de Parceria deverá ser assinado pelo titular do órgão estatal 
responsável por sua celebração, vedada a delegação de competência para esse fim.59 

Art. 31-B. As exigências previstas no inciso III do caput do art. 9o e no art. 23 não se 
aplicam aos termos de parceria firmados pelo Ministério da Saúde voltados ao fomento 
e à realização de serviços de saúde integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS.60  

Art. 32. O Ministro de Estado da Justiça baixará portaria no prazo de quinze dias, a par-
tir da publicação deste Decreto, regulamentando os procedimentos para a qualificação.

59 Decreto no 7.568/2011.
60 Decreto no 7.568/2011.
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Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de junho de 1999; 178o da Independência e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Paulo Affonso Martins de Oliviera – Pedro 
Parente – Clovis de Barros Carvalho

Decretado em 30/6/1999, publicado no DOU de 1o/7/1999 e republicado em 13/7/1999.

Anexo I
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Anexo II
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Decreto no 2.959/1999

Dispõe sobre medidas a serem implementadas na Amazônia Legal, para 
monitoramento, prevenção, educação ambiental e combate a incêndios 
florestais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos 
IV e VI do art. 84, e tendo em vista o disposto no inciso XVIII do art. 21, ambos da 
Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica criada a Força-Tarefa para Combate a Incêndios Florestais na Amazônia 
Legal, a ser coordenada pela Secretaria Especial de Políticas Regionais, com a partici-
pação dos Ministérios da Aeronáutica, do Exército, e do Meio Ambiente.

Art. 2o A Secretaria Especial de Políticas Regionais fica autorizada a declarar a “Situa-
ção de Emergência”, nos Estados e Municípios localizados na Amazônia Legal, sempre 
que as condições climáticas e de vegetação indicarem o risco iminente de incêndio flo-
restal, aplicando-se, no que couber, as regras do Decreto no 895, de 16 de agosto de 1993.

Art. 3o Fica instituído o Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios 
Florestais na Amazônia Legal com o objetivo de:

I – identificar áreas de maior risco de ocorrência de incêndios florestais, por meio 
de sistema de monitoramento e previsão climática;

II – controlar o uso do fogo ao longo da região, por meio das ações de fiscalização 
das autorizações de queima controlada;

III – informar os produtores e as comunidades rurais quanto aos riscos dos incên-
dios florestais, por meio de campanhas educativas de mobilização social, conscienti-
zação e treinamento;

IV – estruturar e implantar núcleo estratégico com capacidade institucional de 
mobilizar força tarefa para atender a emergências em combate a incêndios florestais 
de grandes proporções.
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§ 1o O Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais 
na Amazônia Legal será coordenado:

I – pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis – IBAMA nos aspectos de monitoramento, prevenção, educação ambiental e de 
formação de brigadas para combate a incêndios florestais na Amazônia Legal, em 
articulação com os órgãos estaduais competentes;

II – pela Secretaria Especial de Políticas Regionais nos aspectos relacionados ao 
combate a incêndios florestais que fugirem ao controle dos órgãos locais.

§ 2o Os recursos destinados ao financiamento do Programa de Prevenção e Con-
trole de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal são os previstos nos 
orçamentos dos órgãos envolvidos, bem como os provenientes de créditos extraordi-
nários ou de origem externa.

Art. 4o Ficam a Secretaria Especial de Políticas Regionais e o IBAMA autorizados a 
celebrar convênios com o Distrito Federal e com os Estados e Municípios da Amazônia 
Legal, para cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 5o O Ministro de Estado do Meio Ambiente e o Secretário Especial de Políticas 
Regionais expedirão os atos necessários ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o Fica revogado o Decreto no 2.662, de 8 de julho de 1998.

Brasília, 10 de fevereiro de 1999; 178o da Independência e 111o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – José Sarney Filho – Clovis de Barros Carvalho

Decretado em 10/2/1999 e publicado no DOU de 11/2/1999.
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Decreto no 1.306/1994

Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam 
os arts. 13 e 20 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, seu Conselho 
Gestor e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 13 e 20, da Lei 
no 7.347, de 24 de julho de 1985, 

DECRETA: 

Art. 1o O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei no 7.347, de 
24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio am-
biente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 
paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.

Art. 2o Constitui recurso do FDD o produto da arrecadação:
I – das condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13, da Lei no 7.347, de 24 

de julho de 1985;
II – das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei no 7.853, de 24 

de outubro de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos a interesses 
individuais;

III – dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no 
art. 57 e seu parágrafo único e do produto de indenização prevista no art. 100, pará-
grafo único, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990;

IV – das condenações judiciais de que trata o parágrafo 2o, do art. 2o, da Lei no 
7.913, de 7 de dezembro de 1989;

V – das multas referidas no art. 84, da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994;
VI – dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do Fundo;
VII – de outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo;
VIII – de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras.
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Art. 3o O FDD será gerido pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos (CFDD), órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do 
Ministério da Justiça, com sede em Brasília, e composto pelos seguintes membros:61

I – um representante da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da 
Justiça, que o presidirá; 

II – um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal;
III – um representante do Ministério da Cultura;
IV – um representante do Ministério da Saúde vinculado à área de vigilância 

sanitária;
V – um representante do Ministério da Fazenda;
VI – um representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE;
VII – um representante do Ministério Público Federal;
VIII – três representantes de entidades civis que atendam aos pressupostos dos 

incisos I e II, do art. 5o, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.
§ 1o Cada representante de que trata este artigo terá um suplente, que o substituirá 

nos seus afastamentos e impedimentos legais.
§ 2o É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no CFDD, sendo 

a atividade considerada serviço público relevante.

Art. 4o Os representantes e seus respectivos suplentes serão designados pelo Minis-
tro da Justiça; os dos incisos I a V dentre os servidores dos respectivos Ministérios, 
indicados pelo seu titular; o do inciso VI dentre os servidores ou Conselheiros, indi-
cado pelo Presidente da Autarquia; o do inciso VII indicado pelo Procurador Geral 
da República, dentre os integrantes da carreira, e os do inciso VIII indicados pelas 
respectivas entidades devidamente inscritas perante o CFDD.

Parágrafo único. Os representantes serão designados pelo prazo de dois anos, ad-
mitida uma recondução, exceto quanto ao representante referido no inciso I, do art. 
3o, que poderá ser reconduzido por mais de uma vez.

Art. 5o Funcionará como Secretaria Executiva do CFDD a Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da Justiça.62 

Art. 6o Compete ao CFDD:

61 Decreto no 7.738/2012.
62 Decreto no 7.738/2012.
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I – zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas Leis 
nos 7.347, de 1985, 7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990 e 8.884, de 1994, no 
âmbito do disposto no art. 1o deste Decreto;

II – aprovar convênios e contratos, a serem firmados pela Secretaria Executiva do 
Conselho, objetivando atender ao disposto no inciso I deste artigo;

III – examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os 
de caráter científico e de pesquisa;

IV – promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis 
interessadas, eventos educativos ou científicos;

V – fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos oficiais, material informativo 
sobre as matérias mencionadas no art. 1o deste Decreto;

VI – promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura, da 
proteção ao meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio his-
tórico, artístico, estético, turístico, paisagístico e de outros interesses difusos e coletivos;

VII – examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa dos órgãos 
públicos responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas a que se refere o 
art. 1o deste Decreto;

VIII – elaborar o seu regimento interno.

Art. 7o Os recursos arrecadados serão distribuídos para a efetivação das medidas dis-
postas no artigo anterior e suas aplicações deverão estar relacionadas com a natureza 
da infração ou de dano causado.

Parágrafo único. Os recursos serão prioritariamente aplicados na reparação espe-
cífica do dano causado, sempre que tal fato for possível.

Art. 8o Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na 
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e depositados no FDD, e de indenizações pelos 
prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência no 
pagamento, de acordo com o art. 99, da Lei no 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Neste caso, a importância recolhida ao FDD terá sua destinação 
sustada enquanto pendentes de recursos as ações de indenização pelos danos indivi-
duais, salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente 
para responder pela integralidade das dívidas.

Art. 9o O CFDD estabelecerá sua forma de funcionamento por meio de Regimento 
Interno, que será elaborado dentro de sessenta dias, a partir da sua instalação, aprovado 
por Portaria do Ministro da Justiça.
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Art. 10. Os recursos destinados ao Fundo serão centralizados em conta especial 
mantida no Banco do Brasil S.A., em Brasília, DF, denominada “Ministério da Justiça 
– CFDD – Fundo”.

Parágrafo único. Nos termos do Regimento Interno do CFDD, os recursos destina-
dos ao fundo provenientes de condenações judiciais de aplicação de multas adminis-
trativas deverão ser identificados segundo a natureza da infração ou do dano causado, 
de modo a permitir o cumprimento do disposto no art. 7o deste Decreto.

Art. 11. O CFDD, mediante entendimento a ser mantido com o Poder Judiciário e 
os Ministérios Públicos Federal e Estaduais, será informado sobre a propositura de 
toda ação civil pública, a existência de depósito judicial, de sua natureza, e do trânsito 
em julgado da decisão.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Fica revogado o Decreto no 407, de 27 de dezembro de 1991.

Brasília, 9 de novembro de 1994; 173o da Independência e 106o da República.

ITAMAR FRANCO – Alexandre de Paula Dupeyrat Martins

Decretado em 9/11/1994, publicado no DOU de 10/11/1994 e retificado no DOU de 11/11/1994.
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Decreto no 99.274/1990

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. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 6.902, de 27 de 
abril de 1981, e na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis nos 7.804, 
de 18 de julho de 1989, e 8.028, de 12 de abril de 1990,

DECRETA:

TÍTULO I – Da Execução da Política Nacional do Meio Ambiente

CAPÍTULO I – Das Atribuições

Art. 1o Na execução da Política Nacional do Meio Ambiente cumpre ao Poder Público, 
nos seus diferentes níveis de governo:

I – manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando à compa-
tibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico;

II – proteger as áreas representativas de ecossistemas mediante a implantação de 
unidades de conservação e preservação ecológica;

III – manter, através de órgãos especializados da Administração Pública, o con-
trole permanente das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, de modo a 
compatibilizá-las com os critérios vigentes de proteção ambiental;

IV – incentivar o estudo e a pesquisa de tecnologias para o uso racional e a proteção 
dos recursos ambientais, utilizando nesse sentido os planos e programas regionais ou 
setoriais de desenvolvimento industrial e agrícola;
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V – implantar, nas áreas críticas de poluição, um sistema permanente de acompa-
nhamento dos índices locais de qualidade ambiental;

VI – identificar e informar, aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo 
medidas para sua recuperação; e

VII – orientar a educação, em todos os níveis, para a participação ativa do cidadão e 
da comunidade na defesa do meio ambiente, cuidando para que os currículos escolares 
das diversas matérias obrigatórias contemplem o estudo da ecologia.

Art. 2o A execução da Política Nacional do Meio Ambiente, no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal, terá a coordenação do Secretário do Meio Ambiente.

CAPÍTULO II – Da Estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente

Art. 3o O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, constituído pelos ór-
gãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas 
fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 
qualidade ambiental, tem a seguinte estrutura:63

I – Órgão Superior: o Conselho de Governo;
II – Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama);
III – Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República 

(Semam/PR);
IV – Órgãos Executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade – Instituto Chico Mendes;

V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas atividades estejam 
associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento do 
uso de recursos ambientais, bem assim os órgãos e entidades estaduais responsáveis 
pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação ambiental; e

VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e 
fiscalização das atividades referidas no inciso anterior, nas suas respectivas jurisdições.

63 Decreto no 6.792/2009.
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SEÇÃO I – Da Constituição e Funcionamento do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente

Art. 4o O CONAMA compõe-se de:64

I – Plenário;
II – Câmara Especial Recursal;
III – Comitê de Integração de Políticas Ambientais;
IV – Câmaras Técnicas;
V – Grupos de Trabalho; e
VI – Grupos Assessores

Art. 5o Integram o Plenário do Conama:65

I – o Ministro de Estado do Meio Ambiente, que o presidirá;
II – o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente, que será o seu 

Secretário-Executivo;
III – um representante do IBAMA e um do Instituto Chico Mendes;
IV – um representante da Agência Nacional de Águas – ANA;
V – um representante de cada um dos Ministérios, das Secretarias da Presidência 

da República e dos Comandos Militares do Ministério da Defesa, indicados pelos 
respectivos titulares;

VI – um representante de cada um dos Governos Estaduais e do Distrito Federal, 
indicados pelos respectivos governadores;

VII – oito representantes dos Governos Municipais que possuam órgão ambiental 
estruturado e Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo, sendo:

a) um representante de cada região geográfica do País;
b) um representante da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – 

ANAMMA;
c) dois representantes de entidades municipalistas de âmbito nacional;
VIII – vinte e um representantes de entidades de trabalhadores e da sociedade 

civil, sendo:
a) dois representantes de entidades ambientalistas de cada uma das Regiões Ge-

ográficas do País;
b) um representante de entidade ambientalista de âmbito nacional;

64 Decretos nos 6.792/2009 e 3.942/2001.
65 Decretos nos 6.792/2009, 3.942/2001, 2.120/1997, 1.542/1995, 1.523/1995 e 99.355/1990.
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c) três representantes de associações legalmente constituídas para a defesa dos 
recursos naturais e do combate à poluição, de livre escolha do Presidente da República;

d) um representante de entidades profissionais, de âmbito nacional, com atuação 
na área ambiental e de saneamento, indicado pela Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – ABES;

e) um representante de trabalhadores indicado pelas centrais sindicais e confedera-
ções de trabalhadores da área urbana (Central Única dos Trabalhadores – CUT, Força 
Sindical, Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT, Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria – CNTI e Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio – CNTC), escolhido em processo coordenado pela CNTI e CNTC;

f) um representante de trabalhadores da área rural, indicado pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG;

g) um representante de populações tradicionais, escolhido em processo coordenado 
pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais 
– CNPT/IBAMA;

h) um representante da comunidade indígena indicado pelo Conselho de Articu-
lação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil – CAPOIB;

i) um representante da comunidade científica, indicado pela Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência – SBPC;

j) um representante do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares – CNCG;

l) um representante da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza – 
FBCN; 

IX – oito representantes de entidades empresariais; e
X – um membro honorário indicado pelo Plenário.
§ 1o Integram também o Plenário do CONAMA, na condição de Conselheiros 

Convidados, sem direito a voto:
I – um representante do Ministério Público Federal;
II – um representante dos Ministérios Públicos Estaduais, indicado pelo Conselho 

Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça; e
III – um representante da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 

Minorias da Câmara dos Deputados.
§ 2o Os representantes referidos nos incisos III a X do caput e no § 1o e seus res-

pectivos suplentes serão designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.
§ 3o Os representantes referidos no inciso III do caput e no § 1o e seus respectivos 

suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades.
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§ 4o Incumbirá à ANAMMA coordenar o processo de escolha dos representantes 
a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso VII e ao Presidente do CONAMA a 
indicação das entidades referidas na alínea “c” desse mesmo inciso.

§ 5o Os representantes das entidades de trabalhadores e empresariais serão indi-
cados pelas respectivas Confederações Nacionais.

§ 6o Os representantes referidos no inciso VIII, alíneas “a” e “b”, serão eleitos pelas 
entidades inscritas, há pelo menos um ano, no Cadastro Nacional de Entidades Am-
bientalistas – CNEA, na respectiva região, mediante carta registrada ou protocolizada 
junto ao CONAMA.

§ 7o Terá mandato de dois anos, renovável por igual período, o representante de 
que trata o inciso X.

Art. 6o O Plenário do CONAMA reunir-se-á, em caráter ordinário, a cada três meses, 
no Distrito Federal, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, 
por iniciativa própria ou a requerimento de pelo menos dois terços de seus membros.66

§ 1o As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas fora do Distrito Federal, 
sempre que razões superiores, de conveniência técnica ou política, assim o exigirem.

§ 2o O Plenário do CONAMA reunir-se-á em sessão pública, com a presença de 
pelo menos a metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples 
dos membros presentes no Plenário, cabendo ao Presidente da sessão, além do voto 
pessoal, o de qualidade.

§ 3o O Presidente do CONAMA será substituído, nos seus impedimentos, pelo 
Secretário-Executivo do CONAMA e, na falta deste, pelo Conselheiro representante 
do Ministério do Meio Ambiente.

§ 4o A participação dos membros do CONAMA é considerada serviço de natureza 
relevante e não será remunerada, cabendo às instituições representadas o custeio das 
despesas de deslocamento e estadia.

§ 5o Os membros representantes da sociedade civil, previsto no inciso VIII, alíneas 
“a”, “b”, “c”, “d”, “g”, “h”, “i” e “l” do caput do art. 5o, poderão ter as despesas de deslocamen-
to e estada pagas à conta de recursos orçamentários do Ministério do Meio Ambiente.

Art. 6o-A. A Câmara Especial Recursal é a instância administrativa do CONAMA 
responsável pelo julgamento, em caráter final, das multas e outras penalidades admi-
nistrativas impostas pelo IBAMA.67

66 Decretos nos 3.942/2001, 2.120/1997, 1.523/1995 e 99.355/1990.
67 Decreto no 6.792/2009.
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Parágrafo único. As decisões da Câmara terão caráter terminativo.

Art. 6o-B. A Câmara Especial Recursal será composta por um representante, titular 
e suplente, de cada órgão e entidade a seguir indicados:68

I – Ministério do Meio Ambiente, que a presidirá;
II – Ministério da Justiça;
III – Instituto Chico Mendes;
IV – IBAMA;
V – entidade ambientalista;
VI – entidades empresariais; e
VII – entidades de trabalhadores.
§ 1o As indicações dos representantes que comporão a Câmara Especial Recursal 

obedecerão aos mesmos procedimentos de que trata o art. 5o.
§ 2o Os representantes de que trata este artigo serão escolhidos entre profissionais 

com formação jurídica e experiência na área ambiental, para período de dois anos, 
renovável por igual prazo.

§ 3o A Câmara reunir-se-á, por convocação do seu Presidente, em Brasília e em 
sessão pública, com a presença de pelo menos a metade mais um dos seus membros e 
deliberará por maioria simples dos membros presentes, cabendo ao Presidente, além 
do voto pessoal, o de qualidade.

§ 4o A participação na Câmara será considerada serviço de natureza relevante, 
não remunerada.

§ 5o A organização e funcionamento da Câmara serão incluídos no regimento 
interno do CONAMA, devendo os membros daquela Câmara, já na primeira sessão, 
elaborar proposta naquele sentido, a ser apresentada ao Conselho.

§ 6o Para atender aos fins dispostos na Seção V do Capítulo II do Decreto no 6.514, 
de 22 de julho de 2008, os membros da Câmara estabelecerão as regras temporárias 
de funcionamento até que seja elaborada e aprovada a proposta de alteração do regi-
mento de que trata o § 5o.

SEÇÃO II – Da Competência do Conselho Nacional do Meio Ambiente

Art. 7o Compete ao CONAMA:69

68 Decreto no 6.792/2009.
69 Decretos nos 6.792/2009, 3.942/2001 e 1.205/1994.
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I – estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licencia-
mento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios e supervisionada pelo referido Instituto;

II – determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas 
e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisi-
tando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, 
as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, 
e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação 
ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;

III – decidir, por meio da Câmara Especial Recursal, como última instância admi-
nistrativa, os recursos contra as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA;

IV – determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de 
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a 
perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos 
oficiais de crédito;

V – estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição 
causada por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes;

VI – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos;

VII – assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais;

VIII – deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis 
com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

IX – estabelecer os critérios técnicos para declaração de áreas críticas, saturadas 
ou em vias de saturação;

X – acompanhar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza – SNUC, conforme disposto no inciso I do art. 6o da Lei no 9.985, 
de 18 de julho de 2000;

XI – propor sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas 
ambientais;

XII – incentivar a instituição e o fortalecimento institucional dos Conselhos Esta-
duais e Municipais de Meio Ambiente, de gestão de recursos ambientais e dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica;

XIII – avaliar a implementação e a execução da política ambiental do País;
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XIV – recomendar ao órgão ambiental competente a elaboração do Relatório de 
Qualidade Ambiental, previsto no art. 9o inciso X da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 
1981;

XV – estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos;
XVI – promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente;
XVII – elaborar, aprovar e acompanhar a implementação da Agenda Nacional de 

Meio Ambiente, a ser proposta aos órgãos e às entidades do SISNAMA, sob a forma 
de recomendação;

XVIII – deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e mo-
ções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente; e

XIX – elaborar o seu regimento interno.
§ 1o As normas e os critérios para o licenciamento de atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras deverão estabelecer os requisitos necessários à proteção 
ambiental.

§ 2o As penalidades previstas no inciso IV deste artigo somente serão aplicadas 
nos casos previamente definidos em ato específico do CONAMA, assegurando-se ao 
interessado a ampla defesa.

§ 3o Na fixação de normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção 
da qualidade do meio ambiente, o CONAMA levará em consideração a capacidade 
de auto-regeneração dos corpos receptores e a necessidade de estabelecer parâmetros 
genéricos mensuráveis.

§ 4o A Agenda Nacional de Meio Ambiente de que trata o inciso XVII deste artigo 
constitui-se de documento a ser dirigido ao SISNAMA, recomendando os temas, pro-
gramas e projetos considerados prioritários para a melhoria da qualidade ambiental 
e o desenvolvimento sustentável do País, indicando os objetivos a serem alcançados 
num período de dois anos.

SEÇÃO III – Das Câmaras Técnicas

Art. 8o O Conama poderá dividir-se em Câmaras Técnicas, para examinar e relatar 
ao Plenário assuntos de sua competência.70

§ 1o A competência, a composição e o prazo de funcionamento de cada uma das 
Câmaras Técnicas constará do ato do Conama que a criar.

70 Decreto no 6.792/2009.
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§ 2o Na composição das Câmaras Técnicas, integradas por até dez membros, 
titulares e suplentes, deverá ser observada a participação das diferentes categorias de 
interesse multi-setorial representadas no Plenário.

Art. 9o Em caso de urgência, o Presidente do CONAMA poderá criar Câmaras Téc-
nicas ad referendum do Plenário.

SEÇÃO IV – Do Órgão Central

Art. 10. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua Secretaria-
-Executiva, prover os serviços de apoio técnico e administrativo do CONAMA.71

Art. 11. Para atender ao suporte técnico e administrativo do CONAMA, a Secretaria-
-Executiva do Ministério do Meio Ambiente deverá:72 

I – solicitar colaboração, quando necessário, aos órgãos específicos singulares, ao 
Gabinete e às entidades vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente;

II – coordenar, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambien-
te – SINIMA, o intercâmbio de informações entre os órgãos integrantes do SISNAMA; e

III – promover a publicação e divulgação dos atos do CONAMA.

SEÇÃO V – Da Coordenação dos Órgãos Seccionais Federais

Art. 12. Os Órgãos Seccionais, de que trata o art. 3o, inciso V, primeira parte, serão 
coordenados, no que se referir à Política Nacional do Meio Ambiente, pelo Secretário 
do Meio Ambiente.

SEÇÃO VI – Dos Órgãos Seccionais Estaduais e dos Órgãos Locais

Art. 13. A integração dos Órgãos Setoriais Estaduais (art. 3o, inciso V, segunda parte) 
e dos Órgãos Locais ao SISNAMA, bem assim a delegação de funções do nível federal 

71 Decretos nos 3.942/2001, 2.120/1997, 1.523/1995 e 99.355/1990.
72 Decretos nos 3.942/2001, 2.120/1997, 1.523/1995 e 99.355/1990.
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para o estadual poderão ser objeto de convênios celebrados entre cada Órgão Setorial 
Estadual e a SEMAM/PR, admitida a interveniência de Órgãos Setoriais Federais do 
SISNAMA.

CAPÍTULO III – Da Atuação do Sistema Nacional do Meio Ambiente

Art. 14. A atuação do SISNAMA efetivar-se-á mediante articulação coordenada dos 
órgãos e entidades que o constituem, observado o seguinte:

I – o acesso da opinião pública às informações relativas às agressões ao meio 
ambiente e às ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo CONAMA; e 

II – caberá aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a regionalização das medi-
das emanadas do SISNAMA, elaborando normas e padrões supletivos e complementares.

Parágrafo único. As normas e padrões dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios poderão fixar parâmetros de emissão, ejeção e emanação de agentes poluidores, 
observada a legislação federal.

Art. 15. Os Órgãos Seccionais prestarão ao CONAMA informações sobre os seus 
planos de ação e programas em execução, consubstanciadas em relatórios anuais, sem 
prejuízo de relatórios parciais para atendimento de solicitações específicas.

Parágrafo único. A SEMAM/PR consolidará os relatórios mencionados neste artigo 
em um relatório anual sobre a situação do meio ambiente no País, a ser publicado e 
submetido à consideração do CONAMA, em sua segunda reunião do ano subsequente.

Art. 16. O CONAMA, por intermédio da SEMAM/PR, poderá solicitar informações 
e pareceres dos Órgão Seccionais e Locais, justificando, na respectiva requisição, o 
prazo para o seu atendimento.

§ 1o Nas atividades de licenciamento, fiscalização e controle deverão ser evitadas 
exigências burocráticas excessivas ou pedidos de informações já disponíveis.

§ 2o Poderão ser requeridos à SEMAM/PR, bem assim aos Órgãos Executor, 
Seccionais e Locais, por pessoa física ou jurídica que comprove legítimo interesse, os 
resultados das análises técnicas de que disponham.

§ 3o Os órgãos integrantes do SISNAMA, quando solicitarem ou prestarem infor-
mações, deverão preservar o sigilo industrial e evitar a concorrência desleal, correndo 
o processo, quando for o caso, sob sigilo administrativo, pelo qual será responsável a 
autoridade dele encarregada.
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CAPÍTULO IV – Do Licenciamento das Atividades

Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento de 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual com-
petente integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1o Caberá ao CONAMA fixar os critérios básicos, segundo os quais serão exigidos 
estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre outros, os 
seguintes itens:

a) diagnóstico ambiental da área;
b) descrição da ação proposta e suas alternativas; e
c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e negativos.
§ 2o O estudo de impacto ambiental será realizado por técnicos habilitados e 

constituirá o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, correndo as despesas à conta 
do proponente do projeto.

§ 3o Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente caracterizada a 
pedido do interessado, o RIMA, devidamente fundamentado, será acessível ao público.

§ 4o Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer das 
suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão da licença serão objeto de pu-
blicação resumida, paga pelo interessado, no jornal oficial do Estado e em um periódico 
de grande circulação, regional ou local, conforme modelo aprovado pelo CONAMA.

Art. 18. O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, este em caráter supletivo, 
sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinarão, sempre que ne-
cessário, a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões 
gasosas ou efluentes líquidos e os resíduos sólidos nas condições e limites estipulados 
no licenciamento concedido.

Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 
seguintes licenças:

I – Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo 
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, 
observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

II – Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com 
as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e
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III – Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o 
início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle 
de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.

§ 1o Os prazos para a concessão das licenças serão fixados pelo CONAMA, obser-
vada a natureza técnica da atividade.

§ 2o Nos casos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento de que trata 
este artigo dependerá de homologação do IBAMA.

§ 3o Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição das 
respectivas licenças, os dirigentes dos Órgãos Setoriais do IBAMA deverão, sob pena 
de responsabilidade funcional, comunicar o fato às entidades financiadoras dessas 
atividades, sem prejuízo da imposição de penalidades, medidas administrativas de 
interdição, judiciais, de embargo, e outras providências cautelares.

§ 4o O licenciamento dos estabelecimentos destinados a produzir materiais nuclea-
res ou a utilizar a energia nuclear e suas aplicações, competirá à Comissão Nacional de 
Energia Nuclear – CNEN, mediante parecer do Ibama, ouvidos os órgãos de controle 
ambiental estaduais ou municipais.

§ 5o Excluída a competência de que trata o parágrafo anterior, nos demais casos 
de competência federal o IBAMA expedirá as respectivas licenças, após considerar o 
exame técnico procedido pelos órgãos estaduais e municipais de controle da poluição.

Art. 20. Caberá recurso administrativo:
I – para o Secretário de Assuntos Estratégicos, das decisões da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear  – CNEN; e
II – para o Secretário do Meio Ambiente, nos casos de licenciamento da compe-

tência privativa do IBAMA, inclusive nos de denegação de certificado homologatório. 
Parágrafo único. No âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o 

recurso de que trata este artigo será interposto para a autoridade prevista na respectiva 
legislação.

Art. 21. Compete à SEMAM/PR propor ao CONAMA a expedição de normas gerais 
para implantação e fiscalização do licenciamento previsto neste Decreto.

§ 1o A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de 
qualidade ambiental serão exercidos pelo IBAMA, em caráter supletivo à atuação dos 
Órgãos Seccionais Estaduais e dos Órgãos Locais.

§ 2o Inclui-se na competência supletiva do Ibama a análise prévia de projetos, de 
entidades públicas ou privadas, que interessem à conservação ou à recuperação dos 
recursos ambientais.



129Educação ambiental

§ 3o O proprietário de estabelecimento ou o seu preposto responsável permitirá, 
sob a pena da lei, o ingresso da fiscalização no local das atividades potencialmente 
poluidoras para a inspeção de todas as suas áreas.

§ 4o As autoridades policiais, quando necessário, deverão prestar auxílio aos agentes 
fiscalizadores no exercício de suas atribuições.

Art. 22. O IBAMA, na análise dos projetos submetidos ao seu exame, exigirá, 
para efeito de aprovação, que sejam adotadas, pelo interessado, medidas capazes 
de assegurar que as matérias-primas, insumos e bens produzidos tenham padrão 
de qualidade que elimine ou reduza, o efeito poluente derivado de seu emprego e 
utilização.

CAPÍTULO V – Dos Incentivos

Art. 23. As entidades governamentais de financiamento ou gestoras de incentivos, 
condicionarão a sua concessão à comprovação do licenciamento previsto neste De-
creto.

CAPÍTULO VI – Do Cadastramento

Art. 24. O IBAMA submeterá à aprovação do CONAMA as normas necessárias à 
implantação do Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental.

TÍTULO II – Das Estações Ecológicas e das Áreas de Proteção Ambiental

CAPÍTULO I – Das Estações Ecológicas

Art. 25. As Estações Ecológicas Federais serão criadas por Decreto do Poder Execu-
tivo, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente, e terão sua administração 
coordenada pelo IBAMA.

§ 1o O ato de criação da Estação Ecológica definirá os seus limites geográficos, a 
sua denominação, a entidade responsável por sua administração e o zoneamento a 
que se refere o art. 1o, § 2o, da Lei no 6.902, de 27 de abril de 1981.
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§ 2o Para a execução de obras de engenharia que possam afetar as estações ecoló-
gicas, será obrigatória a audiência prévia do CONAMA.

Art. 26. Nas Estações Ecológicas Federais, o zoneamento a que se refere o art. 1o, § 
2o, da Lei no 6.902, de 1981, será estabelecido pelo IBAMA.

Art. 27. Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez qui-
lômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota ficará subordinada às normas 
editadas pelo CONAMA.

CAPÍTULO II – Das Áreas de Proteção Ambiental

Art. 28. No âmbito federal, compete ao Secretário do Meio Ambiente, com base em 
parecer do IBAMA, propor ao Presidente da República a criação de Áreas de Proteção 
Ambiental.

Art. 29. O decreto que declarar a Área de Proteção Ambiental mencionará a sua 
denominação, limites geográficos, principais objetivos e as proibições e restrições de 
uso dos recursos ambientais nela contidos.

Art. 30. A entidade supervisora e fiscalizadora da Área de Proteção Ambiental deverá 
orientar e assistir os proprietários, a fim de que os objetivos da legislação pertinente 
sejam atingidos.

Parágrafo único. Os proprietários de terras abrangidas pelas Áreas de Proteção 
Ambiental poderão mencionar os nomes destas nas placas indicadoras de proprieda-
de, na promoção de atividades turísticas, bem assim na indicação de procedência dos 
produtos nela originados.

Art. 31. Serão considerados de relevância e merecedores do reconhecimento público 
os serviços prestados, por qualquer forma, à causa conservacionista.

Art. 32. As instituições federais de crédito e financiamento darão prioridade aos 
pedidos encaminhados com apoio da SEMAM/PR, destinados à melhoria do uso 
racional do solo e das condições sanitárias e habitacionais das propriedades situadas 
nas Áreas de Proteção Ambiental.
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TÍTULO III – Das Penalidades

Art. 33. Constitui infração, para os efeitos deste Decreto, toda ação ou omissão que 
importe na inobservância de preceitos nele estabelecidos ou na desobediência às determi-
nações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas competentes.

Art. 34. Serão impostas multas diárias de 61,70 a 6.170 Bônus do Tesouro Nacional 
– BTN, proporcionalmente à degradação ambiental causada, nas seguintes infrações:

I – contribuir para que um corpo d’água fique em categoria de qualidade inferior 
à prevista na classificação oficial;

II – contribuir para que a qualidade do ar ambiental seja inferior ao nível mínimo 
estabelecido em resolução;

III – emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos causa-
dores de degradação ambiental, em desacordo com o estabelecido em resolução ou 
licença especial;

IV – exercer atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, sem a 
licença ambiental legalmente exigível ou em desacordo com a mesma;

V – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento 
público de água de uma comunidade;

VI – causar poluição de qualquer natureza que provoque destruição de plantas 
cultivadas ou silvestres;

VII – ferir, matar ou capturar, por quaisquer meios, nas Unidades de Conservação, 
exemplares de espécies consideradas raras da biota regional;

VIII – causar degradação ambiental mediante assoreamento de coleções d’àgua ou 
erosão acelerada, nas Unidades de Conservação;

IX – desrespeitar interdições de uso, de passagem e outras estabelecidas adminis-
trativamente para a proteção contra a degradação ambiental;

X – impedir ou dificultar a atuação dos agentes credenciados pelo IBAMA, para 
inspecionar situação de perigo potencial ou examinar a ocorrência de degradação 
ambiental;

XI – causar danos ambientais, de qualquer natureza, que provoquem destruição ou 
outros efeitos desfavoráveis à biota nativa ou às plantas cultivadas e criações de animais;

XII – descumprir Resoluções do CONAMA.

Art. 35. Serão impostas multas de 308,50 a 6.170 BTN, proporcionalmente à degra-
dação ambiental causada, nas seguintes infrações:
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I – realizar em Área de Proteção Ambiental, sem licença do respectivo órgão de 
controle ambiental, abertura de canais ou obras de terraplanagem, com movimentação 
de areia, terra ou material rochoso, em volume superior a 100m3, que possam causar 
degradação ambiental;

II – causar poluição de qualquer natureza que possa trazer danos à saúde ou ame-
açar o bem-estar.

Art. 36. Serão impostas multas de 617 a 6.170 BTN nas seguintes infrações:
I – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, 

dos habitantes de um quarteirão urbano ou localidade equivalente;
II – causar poluição do solo que torne uma área, urbana ou rural, imprópria para 

a ocupação humana;
III – causar poluição de qualquer natureza, que provoque mortandade de mamí-

feros, aves, répteis, anfíbios ou peixes.

Art. 37. O valor das multas será graduado de acordo com as seguintes circunstâncias:
I – atenuantes:
a) menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
b) reparação espontânea do dano ou limitação da degradação ambiental causada;
c) comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo 

iminente de degradação ambiental;
d) colaboração com os agentes encarregados da fiscalização e do controle am-

biental;
II – agravantes:
a) reincidência específica;
b) maior extensão da degradação ambiental;
c) dolo, mesmo eventual;
d) ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;
e) infração ocorrida em zona urbana;
f) danos permanentes à saúde humana;
g) atingir área sob proteção legal;
h) emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais.

Art. 38. No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou 
omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até 
cessar a ação degradadora.
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Art. 39. Quando a mesma infração for objeto de punição em mais de um dispositivo 
deste decreto, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em relação ao 
mais genérico.

Art. 40. Quando as infrações forem causadas por menores ou incapazes, responderá 
pela multa quem for juridicamente responsável pelos mesmos.

Art. 41. A imposição de penalidades pecuniárias, por infrações à legislação ambiental, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, excluirá a exigência de multas 
federais, na mesma hipótese de incidência.73

Art. 42. As multas poderão ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por 
termo de compromisso aprovado pela autoridade ambiental que aplicou a penalida-
de, se obrigar à adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a degradação 
ambiental.

Parágrafo único. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será 
reduzida em até noventa por cento.

Art. 43. Os recursos administrativos interpostos contra a imposição de multas, aten-
dido o requisito legal de garantia da instância, serão, no âmbito federal, encaminhados 
à decisão do Secretário do Meio Ambiente e, em última instância, ao CONAMA.

Parágrafo único. Das decisões do Secretário do Meio Ambiente, favoráveis ao 
recorrente, caberá recurso ex officio para o CONAMA, quando se tratar de multas 
superiores a 3.085 BTN.

Art. 44. O IBAMA poderá celebrar convênios com entidades oficiais dos Estados, 
delegando-lhes, em casos determinados, o exercício das atividades de fiscalização e 
controle.

TÍTULO IV – Das Disposições Finais

Art. 45. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

73 Decreto no 122/1991.
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Art. 46. Revogam-se os Decretos nos 88.351, de 1o de junho de 1983, 89.532, de 6 de 
abril de 1984, 91.305, de 3 de junho de 1985, 91.630, de 28 de novembro de 1986, 94.085, 
de 10 de março de 1987, 94.764, de 11 de agosto de 1987, 94.998, de 5 de outubro de 
1987, 96.150, de 13 de junho de 1988, 97.558, de 7 de março de 1989, 97.802, de 5 de 
junho de 1989, e 98.109, de 31 de agosto de 1989.

Brasília, 6 de junho de 1990; 169o da Independência e 102o da República.

FERNANDO COLLOR – Bernardo Cabral

Decretado em 6/6/1990 e publicado no DOU de 7/6/1990.
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Decreto no 96.944/1988

Cria o Programa de Defesa do Complexo de Ecossistemas da Amazônia 
Legal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, 
inciso IV, e considerando o disposto no artigo 225 da Constituição,

DECRETA: 

Art. 1o Fica criado o Programa de Defesa do Complexo de Ecossistemas da Ama-
zônia Legal, denominado Programa Nossa Natureza, com a finalidade de estabelecer 
condições para a utilização e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais 
renováveis na Amazônia Legal, mediante a concentração de esforços de todos os órgãos 
governamentais e a cooperação dos demais segmentos da sociedade com atuação na 
preservação do meio ambiente.

Art. 2o São objetivos do Programa Nossa Natureza:
I – conter a ação predatória do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis;
II – estruturar o sistema de proteção ambiental;
III – desenvolver o processo de educação ambiental e de conscientização pública 

para a conservação do meio ambiente;
IV – disciplinar a ocupação e a exploração racionais da Amazônia Legal, funda-

mentadas no ordenamento territorial;
V – regenerar o complexo de ecossistemas afetados pela ação antrópica; e
VI – proteger as comunidades indígenas e as populações envolvidas no processo 

de extrativismo.

Art. 3o É criada a Comissão Executiva do Programa Nossa Natureza, composta por 
representantes dos Ministérios da Agricultura, do Interior, da Ciência e Tecnologia 
e da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, do Gabinete Civil da Presidência da 
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República e das Secretarias de Planejamento e Coordenação e de Assessoramento da 
Defesa Nacional, da Presidência da República.74

§ 1o Poderão integrar a Comissão Executiva, como convidados, os representantes 
dos Estados localizados na área da Amazônia Legal.

§ 2o Cabe à Comissão Executiva, sob a presidência do Secretário-Geral da Secretaria 
de Assessoramento da Defesa Nacional – SADEN/PR, planejar, coordenar e controlar 
as atividades do Programa Nossa Natureza.

Art. 4o Para os efeitos do artigo 2o deste Decreto, são instituídos os seguintes Grupos 
de Trabalho Interministerial – GTI:75

I – Proteção da Cobertura Florística, com a missão de estudar e propor, no prazo 
de 90 (noventa) dias, um sistema de proteção da cobertura florística, integrado por 
representantes dos Ministérios da Justiça, da Agricultura, do Interior e da Secretaria 
de Assessoramento da Defesa Nacional, da Presidência da República;

II – Substâncias Químicas e Processos Inadequados de Mineração, com a missão de, 
no prazo de 90 (noventa) dias, estudar e propor medidas contra os riscos para a vida, 
a qualidade de vida e o meio ambiente, decorrentes do uso de substâncias químicas e 
processos inadequados de mineração, integrado por representantes dos Ministérios do 
Trabalho, da Saúde, das Minas e Energia, do Interior e da Secretaria de Assessoramento 
da Defesa Nacional, da Presidência da República;

III – Estruturação do Sistema de Proteção Ambiental, com a missão de, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, analisar a estrutura de proteção ambiental e propor alterações 
que propiciem a sua eficácia, integrado por representantes dos Ministérios da Agri-
cultura, da Indústria e do Comércio, do Interior e das Secretarias de Planejamento e 
Coordenação e de Assessoramento da Defesa Nacional, da Presidência da República;

IV – Educação Ambiental, com a missão de, no prazo de 60 (sessenta) dias, desen-
volver um processo de educação e de conscientização públicas em favor da conservação 
do meio ambiente, integrado por representantes dos Ministérios da Agricultura, da 
Educação, da Indústria e do Comércio, do Interior, da Cultura, do Gabinete Civil e das 
Secretarias de Planejamento e Coordenação e de Assessoramento da Defesa Nacional, 
da Presidência da República;

V – Pesquisa, com a missão de, no prazo de 60 (sessenta) dias, estudar e propor 
a organização e a reestruturação dos órgãos federais na Amazônia Legal, que atuam 

74 Decreto no 99.086/1990 (encerramento das atividades).
75 Decretos nos 97.636/1989 (prorrogação) e 99.086/1990 (encerramento das atividades).
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na área científico-tecnológica, integrado por representantes dos Ministérios da Agri-
cultura, da Indústria e do Comércio, das Minas e Energia, do Interior, da Ciência e 
Tecnologia e das Secretarias de Planejamento e Coordenação e de Assessoramento da 
Defesa Nacional, da Presidência da República;

VI – Proteção do Meio Ambiente, das Comunidades Indígenas e das Populações 
Envolvidas no Processo Extrativista, com a missão de, no prazo de 90 (noventa) dias, 
estudar e propor e promover as medidas disciplinadoras da ocupação e da exploração 
racionais da Amazônia Legal, fundamentadas no ordenamento territorial, integrada 
por representantes dos Ministérios da Agricultura, da Indústria e do Comércio, das 
Minas e Energia, dos Transportes, do Interior, da Reforma e do Desenvolvimento 
Agrário e das Secretarias de Planejamento e Coordenação e de Assessoramento da 
Defesa Nacional, da Presidência da República.

§ 1o A Comissão Executiva do Programa indicará outras metas e diretrizes neces-
sárias aos trabalhos de cada Grupo de Trabalho Interministerial.

§ 2o A Comissão Executiva do Programa, mediante proposta dos Grupos de Tra-
balho Interministerial, poderá convidar, para participar dos respectivos trabalhos, 
representantes de entidades ambientalistas e da comunidade técnico-científica atuantes 
na Amazônia Legal.

Art. 5o A Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional proverá o apoio adminis-
trativo aos Grupos de Trabalho Interministerial de que trata o artigo anterior.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de outubro de 1988; 167o da Independência e 100o da República.

JOSÉ SARNEY – Iris Rezende Machado – João Alves Filho – Luciano Galvão Coutinho 
– Rubens Bayma Denys – Ronaldo Costa Couto – João Batista de Abreu.

Decretado em 12/10/1988 e publicado no DOU de 13/10/1988.
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Resolução CNE/CP no 2/2012 – 
MEC

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Ambiental.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, de conformidade 
com o disposto na alínea “c” do § 1o e na alínea “c” do § 2o do artigo 9o da Lei no 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei no 9.131, de 24 de novembro 
de 1995, e nos artigos 22 ao 57 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com 
fundamento no Parecer CNE/CP no 14/2012, homologado por Despacho do Senhor 
Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 15 de junho de 2012, 

CONSIDERANDO que:
A Constituição Federal (CF), de 1988, no inciso VI do § 1o do artigo 225 determina que 
o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, 
pois “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; 
A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, no inciso X do artigo 2o, já estabelecia que a educação ambiental deve ser 
ministrada a todos os níveis de ensino, objetivando capacitá-la para a participação 
ativa na defesa do meio ambiente; 
A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a compreensão do 
ambiente natural e social; que os currículos do Ensino Fundamental e do Médio devem 
abranger o conhecimento do mundo físico e natural; que a Educação Superior deve 
desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive; que a Educação 
tem, como uma de suas finalidades, a preparação para o exercício da cidadania; 
A Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto no 4.281, de 25 de 
junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui 
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a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo; 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica em todas as suas etapas 
e modalidades reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da Educação Ambiental; 
O Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer CNE/CP no 8, de 6 de março 
de 2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, pu-
blicado no DOU de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para 
a Educação em Direitos Humanos incluindo os direitos ambientais no conjunto dos 
internacionalmente reconhecidos, e define que a educação para a cidadania compre-
ende a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global; 
O atributo “ambiental” na tradição da Educação Ambiental brasileira e latinoamericana 
não é empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui em elemento 
estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando atores 
sociais comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emanci-
patória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental; 
O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação Ambiental 
torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que a 
preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da 
biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias 
evidencia-se na prática social, 

RESOLVE:

TÍTULO I – Objeto e Marco Legal
CAPÍTULO I – Objeto

Art. 1o A presente Resolução estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de 
Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação do determinado 
pela Constituição Federal e pela Lei no 9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação 
Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), com 
os seguintes objetivos:

I – sistematizar os preceitos definidos na citada Lei, bem como os avanços que 
ocorreram na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos concretos 
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que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com 
suas condições físicas, emocionais, intelectuais, culturais; 

II – estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental 
na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das 
instituições de ensino, para que a concepção de Educação Ambiental como integrante 
do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais componentes;

III – orientar os cursos de formação de docentes para a Educação Básica;
IV – orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados. 

Art. 2o A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional 
da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 
em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializa 
essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 
ambiental.

Art. 3o A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimen-
to de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a 
justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído. 

Art. 4o A Educação Ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na reci-
procidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. 

Art. 5o A Educação Ambiental não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, 
visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma articulada 
e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. 

Art. 6o A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a inter-
face entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando 
a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática 
pedagógica das instituições de ensino. 

CAPÍTULO II – Marco Legal

Art. 7o Em conformidade com a Lei no 9.795, de 1999, reafirma-se que a Educação 
Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação Nacional, 
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devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da Educação 
Básica e da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino promovê-la 
integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos.

Art. 8o A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadê-
mica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, 
contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, 
como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico. 

Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós-graduação e 
de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto metodológico da Educação 
Ambiental, é facultada a criação de componente curricular específico. 

Art. 9o Nos cursos de formação inicial e de especialização técnica e profissional, 
em todos os níveis e modalidades, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética 
socioambiental das atividades profissionais.

Art. 10. As instituições de Educação Superior devem promover sua gestão e suas 
ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da Edu-
cação Ambiental.

Art. 11. A dimensão socioambiental deve constar dos currículos de formação inicial 
e continuada dos profissionais da educação, considerando a consciência e o respeito 
à diversidade multiétnica e multicultural do País. 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação comple-
mentar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender de forma pertinente ao 
cumprimento dos princípios e objetivos da Educação Ambiental.

TÍTULO II – Princípios e Objetivos
CAPÍTULO I – Princípios da Educação Ambiental

Art. 12. A partir do que dispõe a Lei no 9.795, de 1999, e com base em práticas 
comprometidas com a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos 
valores da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsa-
bilidade, sustentabilidade e educação como direito de todos e todas, são princípios 
da Educação Ambiental:
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I – totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, estudos 
e produção de conhecimento sobre o meio ambiente;

II – interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 
enfoque humanista, democrático e participativo;

III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;
IV – vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de 

continuidade dos estudos e da qualidade social da educação; 
V – articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos 

desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas dimensões 
locais, regionais, nacionais e globais;

VI – respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, racial, 
social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o valor da mul-
ticulturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da cidadania planetária.

CAPÍTULO II – Objetivos da Educação Ambiental

Art. 13. Com base no que dispõe a Lei no 9.795, de 1999, são objetivos da Educação Am-
biental a serem concretizados conforme cada fase, etapa, modalidade e nível de ensino: 

I – desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
complexas relações para fomentar novas práticas sociais e de produção e consumo; 

II – garantir a democratização e o acesso às informações referentes à área socio-
ambiental; 

III – estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da consciência 
crítica sobre a dimensão socioambiental; 

IV – incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V – estimular a cooperação entre as diversas regiões do País, em diferentes formas 
de arranjos territoriais, visando à construção de uma sociedade ambientalmente justa 
e sustentável; 

VI – fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, visando à sus-
tentabilidade socioambiental;

VII – fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a 
igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas 
e da interação entre as culturas, como fundamentos para o futuro da humanidade; 
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VIII – promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos ecossis-
temas, a justiça econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diálogo 
para a convivência e a paz; 

IX – promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do País 
que utilizam e preservam a biodiversidade. 

Art. 14. A Educação Ambiental nas instituições de ensino, com base nos referenciais 
apresentados, deve contemplar:

I – abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e relacione 
a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho, ao 
consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e à superação 
do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social; 

II – abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em todas 
as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e acadêmicas; 

III – aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos cientí-
ficos, socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, 
valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da 
comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração 
presentes na realidade atual; 

IV – incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e metodo-
lógicos que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental; 

V – estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços educadores sus-
tentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, tornando-as 
referências de sustentabilidade socioambiental. 

TÍTULO III – Organização Curricular

Art. 15. O compromisso da instituição educacional, o papel socioeducativo, ambien-
tal, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e diversidade que compõem 
as ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes 
dos projetos institucionais e pedagógicos da Educação Básica e da Educação Superior. 

§ 1o A proposta curricular é constitutiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
e dos Projetos e Planos de Cursos (PC) das instituições de Educação Básica, e dos 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e do Projeto Pedagógico (PP) constante do 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das instituições de Educação Superior. 
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§ 2o O planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cursos, as idades 
e especificidades das fases, etapas, modalidades e da diversidade sociocultural dos 
estudantes, bem como de suas comunidades de vida, dos biomas e dos territórios em 
que se situam as instituições educacionais.

§ 3o O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, permitindo 
reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e 
culturais dos estudantes, promovendo valores de cooperação, de relações solidárias e 
de respeito ao meio ambiente.

Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos 
currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: 

I – pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 
sustentabilidade socioambiental; 

II – como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 
III – pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes cur-

riculares.
Parágrafo único. Outras formas de inserção podem ser admitidas na organização 

curricular da Educação Superior e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
considerando a natureza dos cursos. 

Art. 17. Considerando os saberes e os valores da sustentabilidade, a diversidade 
de manifestações da vida, os princípios e os objetivos estabelecidos, o planejamento 
curricular e a gestão da instituição de ensino devem:

I – estimular:
a) visão integrada, multidimensional da área ambiental, considerando o estudo da 

diversidade biogeográfica e seus processos ecológicos vitais, as influências políticas, 
sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras, na relação entre sociedade, meio 
ambiente, natureza, cultura, ciência e tecnologia;

b) pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, científicos, socioeconômi-
cos, políticos e históricos, na ótica da sustentabilidade socioambiental, valorizando a 
participação, a cooperação e a ética;

c) reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e olhares 
científicos e populares sobre o meio ambiente, em especial de povos originários e de 
comunidades tradicionais;

d) vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a responsabilidade e o 
convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat;
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e) reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos ambientais, 
que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando à conquista da justiça 
ambiental; 

f) uso das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações e ex-
periências coletivas de educomunicação, a qual propõe a integração da comunicação 
com o uso de recursos tecnológicos na aprendizagem.

II – contribuir para:
a) o reconhecimento da importância dos aspectos constituintes e determinantes 

da dinâmica da natureza, contextualizando os conhecimentos a partir da paisagem, da 
bacia hidrográfica, do bioma, do clima, dos processos geológicos, das ações antrópicas 
e suas interações sociais e políticas, analisando os diferentes recortes territoriais, cujas 
riquezas e potencialidades, usos e problemas devem ser identificados e compreendidos 
segundo a gênese e a dinâmica da natureza e das alterações provocadas pela sociedade; 

b) a revisão de práticas escolares fragmentadas buscando construir outras práti-
cas que considerem a interferência do ambiente na qualidade de vida das sociedades 
humanas nas diversas dimensões local, regional e planetária;

c) o estabelecimento das relações entre as mudanças do clima e o atual modelo de 
produção, consumo, organização social, visando à prevenção de desastres ambientais 
e à proteção das comunidades; 

d) a promoção do cuidado e responsabilidade com as diversas formas de vida, do 
respeito às pessoas, culturas e comunidades; 

e) a valorização dos conhecimentos referentes à saúde ambiental, inclusive no meio 
ambiente de trabalho, com ênfase na promoção da saúde para melhoria da qualidade 
de vida;

f) a construção da cidadania planetária a partir da perspectiva crítica e transfor-
madora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações.

III – promover:
a) observação e estudo da natureza e de seus sistemas de funcionamento para 

possibilitar a descoberta de como as formas de vida relacionam-se entre si e os ciclos 
naturais interligam-se e integram-se uns aos outros; 

b) ações pedagógicas que permitam aos sujeitos a compreensão crítica da dimen-
são ética e política das questões socioambientais, situadas tanto na esfera individual, 
como na esfera pública;

c) projetos e atividades, inclusive artísticas e lúdicas, que valorizem o sentido de 
pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres vivos, as dife-
rentes culturas locais, a tradição oral, entre outras, inclusive desenvolvidas em espaços 
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nos quais os estudantes se identifiquem como integrantes da natureza, estimulando a 
percepção do meio ambiente como fundamental para o exercício da cidadania; 

d) experiências que contemplem a produção de conhecimentos científicos, socio-
ambientalmente responsáveis, a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 
da sociobiodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra;

e) trabalho de comissões, grupos ou outras formas de atuação coletiva favoráveis 
à promoção de educação entre pares, para participação no planejamento, execução, 
avaliação e gestão de projetos de intervenção e ações de sustentabilidade socioam-
biental na instituição educacional e na comunidade, com foco na prevenção de riscos, 
na proteção e preservação do meio ambiente e da saúde humana e na construção de 
sociedades sustentáveis.

TÍTULO IV – Sistemas de Ensino e Regime de Colaboração

Art. 18. Os Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
devem estabelecer as normas complementares que tornem efetiva a Educação Am-
biental em todas as fases, etapas, modalidades e níveis de ensino sob sua jurisdição.

Art. 19. Os órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino devem articular-
-se entre si e com as universidades e demais instituições formadoras de profissionais 
da educação, para que os cursos e programas de formação inicial e continuada de 
professores, gestores, coordenadores, especialistas e outros profissionais que atuam na 
Educação Básica e na Superior capacitem para o desenvolvimento didático-pedagógico 
da dimensão da Educação Ambiental na sua atuação escolar e acadêmica. 

§ 1o Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na Educação Básica, 
e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a docência na Educa-
ção Superior, devem incluir formação com essa dimensão, com foco na metodologia 
integrada e interdisciplinar.

§ 2o Os sistemas de ensino, em colaboração com outras instituições, devem instituir 
políticas permanentes que incentivem e deem condições concretas de formação continu-
ada, para que se efetivem os princípios e se atinjam os objetivos da Educação Ambiental. 

Art. 20. As Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas para os cursos e programas 
da Educação Superior devem, na sua necessária atualização, prescrever o adequado 
para essa formação.
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Art. 21. Os sistemas de ensino devem promover as condições para que as instituições 
educacionais constituam-se em espaços educadores sustentáveis, com a intenciona-
lidade de educar para a sustentabilidade socioambiental de suas comunidades, inte-
grando currículos, gestão e edificações em relação equilibrada com o meio ambiente, 
tornando-se referência para seu território.

Art. 22. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa, em regime de colabora-
ção, devem fomentar e divulgar estudos e experiências realizados na área da Educação 
Ambiental.

§ 1o Os sistemas de ensino devem propiciar às instituições educacionais meios 
para o estabelecimento de diálogo e parceria com a comunidade, visando à produção 
de conhecimentos sobre condições e alternativas socioambientais locais e regionais e 
à intervenção para a qualificação da vida e da convivência saudável. 

§ 2o Recomenda-se que os órgãos públicos de fomento e financiamento à pesquisa 
incrementem o apoio a projetos de pesquisa e investigação na área da Educação Am-
biental, sobretudo visando ao desenvolvimento de tecnologias mitigadoras de impactos 
negativos ao meio ambiente e à saúde.

Art. 23. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, devem criar políticas de 
produção e de aquisição de materiais didáticos e paradidáticos, com engajamento da 
comunidade educativa, orientados pela dimensão socioambiental.

Art. 24. O Ministério da Educação (MEC) e os correspondentes órgãos estaduais, 
distrital e municipais devem incluir o atendimento destas Diretrizes nas avaliações 
para fins de credenciamento e recredenciamento, de autorização e renovação de au-
torização, e de reconhecimento de instituições educacionais e de cursos.

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PASCHOAL LAÉRCIO ARMONIA – Presidente em Exercício

Resolução no 2, de 15/6/2012, publicada no DOU de 18/6/2012.
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Índice geral de assuntos e 
entidades

A

ACESSO PÚBLICO
* Lei no 10.650/2003

AGRICULTORES
* Lei no 9.795/1999

AMAZÔNIA LEGAL
* Decreto no 2.959/1999
* Decreto no 96.944/1988

ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS
* Decreto no 7.257/2010

ATOS INTERNACIONAIS
* Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabili-

dade Global
* Declaração de Tbilisi

C

CALAMIDADE PÚBLICA
* Decreto no 7.257/2010

CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL – CPDC
* Decreto no 7.257/2010
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CERRADO
* Decreto no 5.577/2005

CONSELHO DA POLÍTICA PÚBLICA
* Decreto no 3.100/1999

CONSELHO FEDERAL GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS 
DIFUSOS – CFDD 

* Decreto no 1.306/1994

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
* Resolução CNE/CP no 2/2012 – MEC

CONTROLE DE QUEIMADAS
* Decreto no 2.959/1999

D

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
* Resolução CNE/CP no 2/2012 – MEC

DISTRITO FEDERAL
* Lei Complementar no 140/2011
* Decreto no 7.257/2010
* Lei no 9.795/1999

E

ECOTURISMO
* Lei no 9.795/1999

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
* Lei Complementar no 140/2011
* Decreto no 4.281/2002
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* Lei no 9.795/1999
* Decreto no 96.944/1988
* Resolução CNE/CP no 2/2012 – MEC

EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS
* Lei no 9.795/1999

ENTIDADES DE CLASSE
* Lei no 9.795/99

ESCOLAS
* Lei no 9.795/1999
* Lei no 9.790/1999

ESTADOS
* Lei no 9.795/1999

F

FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – FDD
* Decreto no 1.306/1994

I

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
* Lei no 10.650/2003

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
* Lei no 9.795/1999

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
* Lei no 9.795/1999

INSTITUIÇÕES PRIVADAS
* Lei no 9.795/1999
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M

MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
* Lei no 9.795/1999

MUNICÍPIOS
* Lei no 9.795/1999

MULTA
* Decreto no 1.306/1994

O

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU
* Declaração de Tbilisi

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS – ONGS
* Lei no 9.795/1999

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 
* Lei no 9.790/1999
* Decreto no 3.100/1999

ÓRGÃO GESTOR
* Lei no 9.795/1999

P

PODER EXECUTIVO
* Lei no 9.795/1999
* Lei no 9.790/1999

PODER PÚBLICO
* Lei no 9.795/1999
* Lei no 9.790/1999
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POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
* Lei Complementar no 140/2011
* Decreto no 4.281/2002
* Lei no 9.795/1999

POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – PNPDEC
* Lei no 12.608/2012

POPULAÇÕES TRADICIONAIS
* Lei no 9.795/1999

PROFESSORES
* Lei no 9.795/1999

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA
* Lei no 9.795/1999

PROGRAMA NOSSA NATUREZA
* Decreto no 96.944/1988

S

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL – SINDEC
* Decreto no 7.257/2010
* Lei no 12.608/2012

SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
* Lei no 9.795/1999

SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE – SISNAMA
* Lei no 9.795/1999
* Lei no 10.650/2003

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
* Decreto no 2.959/1999
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T

TERMO DE PARCERIA
* Lei no 9.790/1999

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
* Decreto no 7.257/2010

U

UNESCO
* Declaração de Tbilisi

UNIÃO
* Lei Complementar no 140/2011
* Lei no 9.795/1999
* Lei no 9.790/1999

UNIVERSIDADE
* Lei no 9.795/1999

USO SUSTENTÁVEL
* Decreto no 5.577/2005
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Além dos dispositivos constitucionais pertinentes ao tema, este volume oferece ao leitor 
o texto integral de dois atos internacionais decisivos para a afirmação da necessidade de
aprimorar a educação ambiental no Brasil.

A par da Lei no 9.705/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e de 
outras normas correlatas, inclui-se aqui a Resolução no 2, de 2012, do Conselho Nacional 
de Educação, do Ministério da Educação, a qual estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental. Este regulamento contém orientações educativas para 
sensibilizar a participação social e incentivar a prática de produção e consumo sustentáveis.
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