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CAMARA  MUNICIPAL   DE  JACAREf
PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI  DO  LEGISLATIVO

Institui a Semana Municipal de conscientiza?5o, preveng5o e

combate   a   pfatioa   de   queimadas   urbanas   e   d6   outras

provid6ncias.

0    PREFEITO    MUNICIPAL    DE    JACAREl,     USANDO    DAS

ATRIBUICOES  QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ

SABER   QUE    A   CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.   1°      Fica   instjtuida   no   municipio   de   Jacarei   a   Semana

Municipal de Conscientizagao, Preveneao e Combate a Pfatica de Queimadas Urbanas, nos

termos dos artigos 205 e 225 da Constituigao Federal, da Lei Federal n° 9.795, de 27 de abril

de 1.999 (Lei da Educagao Ambiental) e da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998

(Lei dos Crimes Ambientais).

§  1°   A semana  referida  neste  artigo  sera  incluida  no  calendario

oficial  do  municipio.

§ 20   0 evento se  realizafa anualmente  na  segunda semana do

mss de junho.

Art. 2°  0 objetivo desta semana e trazer a populaeao de Jacarei

a   realidade   enfrentada   pelo   municipio,   as   ag6es   estruturadas   para   conscientizagao,

prevengao e combate a pratica de queimadas urbanas, incluindo procedimentos informativos

e  educacionais  a  respeito  dos  males  causados  pelas  queimadas  urbanas,  suas  causas,

consequencias e modos de evita-las.

Art.  3°   Nesta  semana  realizar-se-ao  palestras,  seminarios  com

convite aberto a toda populagao, enfocando-se a evolugao dos trabalhos desenvolvidos no

ambito  municipal  e  os  resultados  alcancados,   bern  como  as  metas  propostas  para  os

pr6ximos anos.
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Art. 4°   Os recursos necessarios para atender as despesas com

a  execugao desta  Lei  serao  obtidos  mediante  parceria  com  empresas de  iniciativa  privada

ou governamental.

Art.  5°    Se  necessario  outras  normas  serao  baixadas  para  a

perfeita apljcagao deste diploma legal.

Art.   6°    A Semana  Municipal de  Conscientizagao,  Prevengao e

Combate a Pratica de Queimadas Urbanas tera as seguintes finalidades:

I  -    orientar  a  populagao  sobre  a  proibigao  de  atear  fogo  em

terrenos, areas ptiblicas e materiais resultantes de limpeza realizada;

11  -  promover  campanhas  educativas   no  ambito  das  escolas

municipais sobre o perigo das queimadas e suas consequencias para a satlde das pessoas

e sobre o comprometimento do meio ambiente e o risco da extineao de especies vegetais e

animals;

Ill -inibir as ocortencias de queimadas;

lv - reduzir a emissao de fumaga e dos poluentes em dispersao

na atmosfera;

V -diminuir o ndmero de pacientes atendidos pelo Sistema Unico

de Sadde - SUS com problemas respjrat6rios e o agravamento das doencas respirat6rias;

Vl - preservar o meio ambiente e os biomas regionais.

Vll    -    mobilizar   as    concessionarias   de    rodovias    para,    sob

orientagao da  Defesa  Civil,  divulgar material  informativo contra as queimadas,  fiscalizar as

areas sob sua concessao, coibir os abusos e combater os focos de incendio;

Art. 7°  Esta lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei, 31  de agosto de 2021.

Vereadora -PSDB
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CAMARA  MUNICIPAL   DE   JACAREf
PALACIO DA LIBI]RI)ADH

JUSTIFICATIVA

Nobres   Vereadores,    temos   a   honra   de   submeter   a

apreciaeao e aprova?ao desta Augusta Casa o presente projeto de lei que "lnstitui a Semana

Municipal de  conscientizagao,  prevengao  e  combate  a  pratica de queimadas  urbanas e da

outras  providencias".  0  objetivo da  Lei  e  conscientizar a  populagao  quanto ao  perigo e ao

prejuizo que as queimadas causam ao municipio.
Destacamos os graves  prejuizos  na  pratica de queimadas,

muito  utilizadas  para a  limpeza de terrenos  nas zonas urbanas e  rurais,  quintais e terrenos

baldios   e   que   causam   danos   ao   meio   ambiente,   poluem   o   ar  e   causam   problemas

respirat6rios  na  populaeao  decorrentes da fumaga  e  da  fuligem  resultantes  da  combustao

dos materiais.  Ha tambem prejuizos inestimaveis para a fauna e para a flora.

Nesta   semana   realizar-se-ao   palestras,   seminarios   com

convite aberto a toda  populagao,  enfocando-se  a evolucao dos trabalhos desenvolvidos  no

ambito  municipal  e  os  resultados  alcangados,   bern  como  as  metas  propostas  para  os

pr6ximos  anos.  Consideramos  de  grande  relevancia  a  realizagao  de  tais  medidas  com  o

objetivo principal de minimizar o ateamento de togo e a degradagao ambiental causada pelos

incendios.

Com a chegada da epoca de estiagem a tendencia e de que

o ndmero de focos aumente o que precisa ser combatido com conscientiza?ao e colaboragao

da populaeao. Com a conscientizagao, tamb6m podemos evitar urn dos efeitos colaterais das

queimadas:  o uso de agua tratada na  limpeza  das fuligens nas residencias. A16m disso,  ha

o  risco  de  propaga?ao  do  togo  para  as  propriedades  vizinhas,  com  consequencias  que

podem se tornar catastr6ficas.
Sendo  assim  e  pelas  raz6es  aqui  apresentadas,  por se

tratar  de  materia  de  interesse  coletivo,  6  que  pedimos  a  apreciaeao  dos  Nobres  Edis,

esperando merecer o apoio dos ilustres pares pela aprova?ao do projeto.

Vereadora -PSDB
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P¢rt€gri]/oti#rmEfacultadoaosEstadoscaoDistritoFederalvincularaprograma
apoioariic`lusao€promo¢aosocialat€cincodecimosporcentodesuareceitatributaria
liquida, vedada a aplica¢ao dess€s recursos no pagamento de:

I -despesas com pessoal e encargos sociais;

11 -servi¢o da divida;

Ill-qualqueroutradespesacorrentenaovinculadadiretamenteaosinvestimentos
ou a¢6es apoiados.

C,ApiTULO Ill
Da Educa€ao, da Cultura e do Desporto

SECAO I
Da Educa¢ao

Art.  205.     A educa€ao, direito de todos e dover do Estado € da faniflia, serapromovida
e incentivada com a colabora¢ao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualifica¢ao para o trabalho.

Art.   206.     0 €nsino sera ministradocombase nos seguint€s principios: (Ec nQ l9/98
e EC ng 53/2006)

I -igualdadc de condi¢6es para o accsso e permanencia na escola;

11~ liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e
o saber;

Ill-pluralismodeideiasedeconcep¢6espedag6gicas,ecoexistenciadeinstitui-

¢6es ptlblicas e privadas de ensino;
IV -gratuidade do cnsino ptiblico €m estabelc.cimentos oficiais;

V-valori7,afao  dos  profissionais da €duca¢ao  escolar,  garantidos, na forma da

::`{[LEi:,na°ossddea:¥erde::ai£3LTc::;gr€SS°exclusivamcnteporcollculsoptib[|codeprovase

VI ~ gestao democratica do ensino pi'iblico, na forma da lei;

VII -garantia de padrao de qualidade;

V[II-pisosalarialprofissionalnacionalparaosprofissionaisdaeduca9aoescolar

ptiblica, mos termos de lei federal.
Parcfgrcz/orf#£co.Aleidisporisobreascategoriasdetrabalhadoresconsideradospro-

fissionais da educa¢ao basica e sobre a fixa¢`io de prazo para a elabora¢ao ou adequagao
de seus planos de carreira, nt> ambito da Uniao, dos Estados, do Distl-ito Federal e dos
Municipios.

Art.  207.     As universidades gozam de autonomia didatico-cientifica, administrativa
e de gestao financeira e patrimonial, e obedecerao ao principio de indissociabilidad€
entre cnsino, pesquisa € extensao. (EC ng 11 /96)

§  1± fj facultado as universidades admitir professores, t6cnicos e cientistas cstran-
geiros, na forma da lei.

§ 2±  0 disposto neste artigo aplica-se as institui€6es de pesqui`sa cientifica c tecno-
168ica.

Art.  208.     0 clever do Estado com a educa¢ao sera efetivado mediante a gara.ntia de:
(EC ne  14/96, EG n± 53/2006 e EC n! 59/2009)

Da Ordem Socicil



CApiTULO VI
Do M€io Ambiente

Art.   225.     Todos ten direito ao meio ambientc ecc>logicameiit€ equilibrado, bern de
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Ptiblico
e a coletividade o deveT de defende-lo e preserve-lo para as presentes e futuras gera€6es.

§  1Q  Para ass€gurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Ptiblico:

I -preservar  e  restaurar os  proces`sas  ecol6gicos  essenciais  e prover  o  manejo
€col6gico das esp€cies e ecossistemas;

11 -pres€rvar a diversidade e a integrichcle do patrim6nio gen6tico do Pals e fis-
calizar as entidades dedicadas a pesquisa e maiiipula€ao de material gen€tico;

Ill -definir, em todas as unidades da Federa€ao, espa¢os territoriais e seus com-
ponentes a serem especialmente protegidos, sendo a a]terat`ao e a supressao permitidas
somente atrav€s de lei, vedada qualqucr utiliza¢ao que comprometa a integridade dos
atributos que ju`stifiquem sua prote¢ao;

causad[o`:a-::]%:;'nnta:.:f[:aa€:g[::£;::`E:ta|ae€]aooad=bo,Eriate?ue::tva:afre6i:[Ootednec[]ai;::it:
ambiental, a que se darf publicidade;

V~ controlar a produfao, a comercializa¢ao e o emprego de t6cnicas, m€todos e
sub`stancias que comportem risco para a Vlda, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI -promover a educapao ambiental em todos os niveis de ensino e a conscien-
tiza¢at) pdblica para a preserva€ao do meio ambiente;

quemevi[r-]spcro°tseu8aeiuan:aauoneac:1:gq::,ab=:`f:g::'mn:::rtrn:adoadt:I:saps€:[reast[:uass::len:::°ri
os animais a crueldade.

§ 2Q Aquele que explorar recursos minerals fica obrigado a recuperar o lneio ambieute
degradado, de acordo com solu¢ao t6cnica exigida pelo 6rgao ptiblico competente, na
forma da lei.

§ 3Q  As  condutas  e  atividadc`s consideradas  le`sivas ao  meio ambiente sujeitarao os
infratores, pes`soas fisicas ou juridicas, a san¢6es penais e administrativas, independen-
temente da obriga¢ao de I.eparar os danos causados.

§ 49 A Floresta Amaz6nica brasileira, a Mata Atlantica, a S€rra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zom Costeira sao patrim6nio nacional, e sua utihzatao far-s€-a,
na forma dfl lei, dentro de condi¢6es que ass€gurem a preserva¢o do meio ambiente,
inclu.sive qiLanto ao uso dos recursos naturais.

§ 59 Sao indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por a¢6es
discriminat6rias, necessarias a prote¢ao dos ecossistemas naturais.

§ 69 As usinas que operem com reator nuclear deverao ter sua localiza¢ao definida
em lei federal, sem o que nao poderao ser instaladas,

CApiTULO VII
I)a Familia, da Crian¢a, do Adolescelite,

do Jovem e do Idoso (EC nQ 65/2010)

Art.   226.     A familia, basedasociedade, tern especialprotefao doEstado. (EcnQ66/2010)

§  1Q  0 casamento € civil € gratuita a celebra¢ao.

§ 2Q  0 casamento Te]igioso ten  efeito civil, mos termos da lei.



LEI  N° 9.795, de 27/04/1999

Disp6e sobre a educaeao ambiental, institui a Politica Nacional de Educagao
Ambiental e da outras providencias.

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA

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

CAPITULO  I
DA EDucAeAO AMBiENTAL

Art.10 -Entendem-se por educaeao ambiental os processos por meio dos quais o
individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,  habilidades,
atitudes e competencias voltadas i]ara a conservagao do meio ambiente, bern de usa
cctmum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art.  2° -A educa?ao ambienfal 6 urn componente essencial e permanente da
educagao nacional,  devendo estar presente,  de forma articulada,  em todos os nl'veis e
modalidades do processo educativo, em carater formal e nao-formal.

Art. 3° -Como parte do processo educativci mais amplo, todos tim direitc> a educacao
ambiental,  incumbindo:

I -ao Poder Publico,  nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituie5o Federal, definir

polfticas ptlblicas que incorporem a dimensao ambiental,  promover a educaEao
ambiental  em todos os niveis de ensino e o engajamento da sociedade na
conservagao,  recuperagao e melhoria do meio ambiente;

11 -as instituig6es educativas,  promover a ediicacao ambiental de maneira integrada
aos programas educacionais que desenvolvem;

Ill -aos 6rgaos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente -Sisnama,

promover ag6es de educaeao ambiental integradas aos programas de conserva9ao,
recuperaeao e melhoria do meio ambiente;

lv -aos meios de comunicaeao de massa,  colaborar de maneira ativa e permanente
na disseminac:ao de informae6es e pfaticas educativas sobre meio ambiente e
incorporar a dimensao ambiental em sua programa?ao;

V -as empresas,  entidades de classe, jnstituig6es pulblicas e privadas,  promover

programas destinados a capacitagao dos trabalhadores, visando a  melhona e ao
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bern como sobre as repercuss6es do

processo produtivo no mejo ambiente;

Vl - a sociedade como urn todc>,  manter aten?ao permanente a formaeao de valores,
ati(udes e habilidades que propiciem a atuag5o individual e coletiva voltada para a

preveneao, a identificagao e a solu?ao de problemas ambientais.

Art.  40 -Sao  princi'pios  basicos da  educaGao ambiental: Ja
3E



I  -o enfoque  humanista,  hc>li'stico, democratjco e  participativo;

11 -a concepeao do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependencia entre c) meio natural, a s6cio-econ6mico e o cultural, sob o enfoque
da sustentabilidade;

Ill -o pluralismo de id6ias e concepg6es pedag6gicas,  na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade;

lv -a vinculacao entre a 6tica, a educagao,  o trabalho e as praticas sociais,

V -a garantia de continuidade e  permanencia do processo educativct;

Vl -a permanente avaliagao cri'tica do  processo educativo;

Vll -a abordagem articulada das quest6es ambientais locals, regionais,  nacionais e

g'Obais;

Vlll  -o  reconhecimento e o respeito a  pluralidade e a diversidade  individual  e  cultural.

Art.  5° -S2]o objetivos fundamentais da educaeao ambiental:

I -o desenvolvimento de  uma compreensao integrada do meio ambiente em suas
mdltiplas e complexas relag6es, envolvendo aspectos ecol6gicos]  psicol6gicos, legais,

pol iticos, sociais,  econ6micos, cienti'ficos,  culturais e 6ticos;

11 -a garantia de democratizagao das informae6es ambientais;

Ill -o estimulo e o fortalecjmento de uma consciencia critica sobre a problematica
ambiental  e social;

lv -o incentivo a participagao individual e coletiva,  permanente e responsavel, na

preservagao do equill.brio do meio ambiente,  entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental  como urn valor inseparavel  do exerci'cio da cidadania;

V -o estimulo a cooperaE5o entre as diversas regi6es do Pats, em niveis micro e
macrorregionais, com vistas a construgao de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada  nos principicis da  liberdade,  igualdade,  solidariedade,
democracia, justiga social,  responsabilidade e sustentabilidade;

Vl -o fomento e o fortalecimento da integracao com a ciencia e a tecnologia;

VII -o fortalecimento da cidadania, autodeterminagao dos povos e solidariedade como
fundamentos para o futurc> da humanidade.

CApiTULO  11

DA POLiTICA  NACIONAL  DE  EDUCACAO AMBIENTAL

Se¢ao I
Disposie6es Gerais rq



Art.  60 -E  institui'da a  Politica  Nacional  de  Educac;ao Ambiental.

Art.  7° -A Politica Nacional  de Edilcacao Ambiental envolve em sua esfera de a?ao,
al6m dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente -
Sisnama,  instituig6es educacionais ptlblicas e privadas dos sistemas de ensjno, os
6rgaos  ptlblicos da  Uniao,  dos  Estados,  do Distrito Fedei.al  e dos Municfpios,  e
organizao6es nao-govemamentais com atuaoao em educagao ambiental.

Art.  8° -As atividades vinculadas a  Polltica  Nacional de  Educac5ci Ambiental  devem
ssr desenvolvidas na educaeao em geral e na educagao e§colar, par meio das
seguintes linhas de atua?ao inter-relacionadas:

I -capacitagao de recursos humanos;

11 -desenvolvimento de estudos,  pesquisas e experimentag6es;

Ill -produ?ilo e divulgac;ao de  material  educativo;

lv -acompanhamento e avaliagao.

§  1° -Nas atividades vinculadas a Politica Nacional de Educacao Ambiental sefao
respeitados os princi.pios e objetivos fixados por esta  Lei.

§ 2° -A capacjtacao de recursos humanos voltar-se-a para:

I -a  incorporagao da dimensao ambiental na formagao,  especializagao e atualizaeao
dos educadores de todos os niveis e modalidades de ensino;

11 -a incorporaeao da dimensao ambiental na formaeao,  especializagao e atualizagao
dos profissionais de todas as areas;

Ill -a preparaeao de profissionais orientados para as atividades de gestao ambiental;

lv -a formagao, especializaeao e atualizaeao de profissionais na area de meio
ambiente;

V -a atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade  no que diz
respeito a problematica  ambiental.

§ 30 -As ag6es de estudos,  pesquisas e experimentae6es voltar-se-ao para:

I -o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, vlsando a  incorporagao da
dimensao ambiental, de forma jnterdisciplinar, nos diferentes niveis e modalidades de
ensino;

11  -a difusao de conhecimentos, tecnologias e informag6es sobre a questao ambiental,

Ill -o desenvolvimento de  instrumentos e metodologias, visando a participacao dos
interessados na formulagao e execucao de pesquisas relacionadas a problematica
ambiental;



lv - a busca de altemativas curriculares e metodol6gicas de capacitaeao na area
ambiental:

V -o apoio a  iniciativas e experiencias locals e  regionais,  inclulndo a  producao de
material  educativo;

Vl -a montagem  de uma  rede de banco de dados e imagens,  para apoio as ac6es
enumeradas  nos incisos I a V.

Seeao  11

Da Educaeao Ambiental  no Ensino Formal

Art. 9° -  Entende-se por educaeao ambiental na educaeao escolar a desenvolvida no
ambito dos curriculos das instituig6es de ensino pllblicas e privadas,  englobando:

I -educaeao basica:

a) educa9ao infantil;

b) ensino fundamental  e

c) ensino medio,

11  -educagao superior;

Ill  -educagao especial;

lv -educaeao profissional;

V -educaeao de jovens e adultos.

Art.10 -A educa?ao ambiental sera desenvolvida como uma pratica educativa
integrada,  continua e permanente em todos os niveis e  modalidades do ensino formal.

§  1 D -A educaeao ambiental  nao deve ser implantada como disciplina especifica no
curriculo de ensino.

§ 2° - Nos cursos de p6s-gradua?ao, extensao e nas areas voltadas ao aspecto
metodol6gico da educagao ambiental, quando se fizer nec,essario,  e facultada a
criacao de disciplina especifica.

§ 3° -Nos cursos de formagao e especializagao t6cnico-profissional,  em todos os
nlveis, deve ser incorporado contetldo que trate da etica ambiental das atividades

profissionais a serem desenvolvidas.

Art.  11  -A dimensao ambiental deve constar dos curri'culos de formagao de

;;0;aepg;;a;::;tna::::0;;:p:°o:f:::a:;:d:eseae:Tina;;::ad;;;:a:S:C;;::r;,;:%eer:::Tdae9ra:dequadament^euq



ao cumprimento dos  principios  e objetivos da  Poll.tica  Nacional de  Educaeao
Ambiental.

Art.12 -A autorizaeao e supervisao do funcionamento de instituic;6es de ensino e de
seus cursos,  nas redes ptlblica e privada,  observarao o cumprimento do disposto nos
arts.10 e  11  desta  Lei.

Seeao 1„
Da Educacao Ambiental  Nao-Formal

Art.13 -Entendem-se por educaeao ambiental  nat+formal as ae6es e pfaticas
educativas voltadas a sensibilizaeao da coletividade sabre as quest6es ambientais e a
sua organizagao e participacao na defesa da qualidade do meio ambiente.

Pafagrafo tlnico -0 Poder Ptlblico,  em  ni'veis federal,  estadual e municipal,
incentivafa:

I -a difusao,  por interm6dio dos  meios de comunicacao de massa,  em espapes
nobres, de programas e campanhas educativas, e de informag6es acerca de temas
relacionados ao meio ambiente;

11 -a ampla participaeao da escola, da universidade e de organizag6es nao-

governamentais na formulae:2io e exeoucao de programas e atividades vinculadas a
educac5o ambiental nao-formal ;

Ill -a participagao de empresas ptlblicas e privadas no desenvolvimento de programas
de educaeao ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organiza96es
nao-govemamentais;

lv -a sensibilizacao da sociedade para a  importancia das unidades de conservagao;

V -a sensibilizacao ambiental  das populag6es tradicionais ligadas as unidades de
conservagao;

Vl  -a sensibilizaeao ambiental  dos agricultores;

VIl  -o  ecoturismo.

CApiTULO  Ill

DA EXEcu?AO DA pOLmcA NAcioNAL DE EDucAeAO AMBiENTAL

Art.14 -A coordenac5o da Politica Nacional de Educaeao Ambiental ficara a cargo de
urn 6rgao gestor,  na forma definida  pela regulamentaeao desta  Lei.

Art.  15 -Sao atribuie6es do 6rgao gestor:

I  -definigao de diretrizes para  implementacao em ambito  nacional:

11 -articulac;ao,  coordenagao e supervisao de planos, programas e  projetos na area de
educa?ao ambiental,  em ambito nacional;



Ill -participa?ao na negociagao de financiamentos a planos,  programas e projetos na
area de educagao ambiental.

Art.16 -Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios,  na esfera de sua competencia
e nas areas de sua jurisdigao, definifao diretrizes,  normas e criterios para a educacao
ambiental,  respeitados os  principios e objetivos da Politica Nacional de Educagao
Ambiental.

Art.  17 -A eleicao de planos e programas, para fins de alocacao de  recursos pl]blicos
vinculados a Politica Nacional de Educagao Ambiental, deve ser realizada levando-se
em conta os seguintes criterios:

I  -conformidade com  os  princi'pios,  objetivos e diretrizes da Politica  Nacional  de

Educaeao Ambiental;

11 -prioridade dos 6rgaos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional  de Educagao;

Ill -economicidade,  medida pela relaeao entre a  magnitude dos recursos a alocar e o
retorno social propiclado pelo plano ou  programa proposto.

Pafagrafo tlnico -Na eleieao a que se refere o caput deste artigo, devem  ser
contemplados, de forma  equitativa, os planos,  programas e projetos das diferentes
regi6es do Pats.

:IArt.  18 - (VETADO)

Art.19 -Os programas de assistencia tecnica e financeira relativos a meio ambiente e
educaeao, em niveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos as ac6es de
educacao ambiental.

CApiTUL0 IV
DISPOSICOES  FINAIS

Art. 20 - 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias de sua

publicaeao, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de
Educaeao.

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

Brasilia,  27 de abril  de  1999;  178° da  lndependencia e  111° da  Reptlblica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza
Jose Samey Filho

VETOS

Mensagem n° 539

Senhor Presidente do Senado Federal, \q



Comunico a Vossa Excelencia que,  nos termos do pafagrafo 1° do artigo 66 da
ConstituiQao  Federal,  decidi vetar parcialmente o  Projeto de  Lei  n° 61,  de  1997 (n°
3.792/93 na Camara dos  Deputados). que "Disp6e sobre a educacao ambiental,
institui  a  Poli'tica Nacional  de  Educagao Amblental  e da outras  providencias".

Ouvido, o Minist6rio do Meio Ambiente manifestou-se pelo veto ao art.18, a seguir
transcrito:

''Art.18 -Devem ser destinados a ae6es em educagao ambiental pelo menos vinte por

cento dos reoursos arrecadados em funcao da aplicag5o de multas decorrentes do
descumprimento da legLstagao ambiental."

Raz6es do veto

"0 projeto em questao ao vincular pelo menos vinte por cento da receita proveniente

das multas aplicadas em razao das infracdes ambientais, o referido dispositivo, se nao
vetado, derrogafa a art.  73 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de  1998, a qual disp6e
sobre os Crimes Ambientais.  0 art.  73 da roferida Lei determina: "Os valores
arrecadados em pagamento de  multas por infragao ambiental sefao revertidos ao
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n° 7.797, de  10 de julho de  1989,
Fundo Naval, criado pelo Decreto n° 20.923, de 8 de janeiro de  1932, fundos estaduais
ou  municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o 6rgao
arrecadador".

a interesse pi]blico e a boa tecnica legislativa recomendam que a lei  nao vincule
receltas,  uma vez que as circunsfancias faticas podem exiglr que a aplicaeao de tais
recursos financeiros sejam flexibilieades em  proveho de uma area especifica. Alem do
mais, a educagao ambiental 6 apenas uma das sete areas em que o  Fundo Nacional
do Meie Ambiente deve considerar priorifaria a aplicagao dos recurscis financeiros

provenientes das multas por infrae6es ambientais. 0 art. 5° da Lei n° 7.797, de 10 de
julho de  1989, enumera  as outras areas idualmente  prioritarias:

Art. 5° -Serao consideradas prioritarias as aplicae6es de recursos financeiros de que
trafa esta Lel,  em projetos nas seguintes areas:

I - Unidades de Conservac5o;

11  -Pesquisa e Desenvolvimento Tecnoldgico;

Ill  -Educagao Ambjental;

lv -Manejo e Extensao Florestal ;

V -Desenvolvlmento  lnetitucional;

VI -Controle Ambiental;

VIl -Aproveitamento Econ6mico Racional e Sustentavel da Flora e Fauna  Nativas.

Dessa forma, a vinoulaeao de pelo menos vinte par cento dos recursos provenientes

\



das infragc)es ambientais para as ag6es de educaeao ambiental  revela-se contfaria a
interesse pt]blico e em dissonancia com  a Politica de Meio Ambiente  praticada no
nosso pals, de modo que, se nao vetado este dispositivo, ele privilegiafa uma das
areas de fomento da Politica de Meio Ambiente em detrimento de todas as outras,

Tal vinculaeao pode revelarse prejudicial pare toda politica desenvolvida no ambito da

preservaeao do meio ambiente,  uma vez que retira o poder discricionario do
administrador pjiblico e a sua indispensavel faouldade de,  por motlvos de conveni6ncia
e oportunidade, adequar a destinagao dos recursos para a area que esteja mais
ccarente em determinado momento hist6rico ou virtude de aleuma circunetancia
material.

Vale  registrar que ja existe  proposta de regulamentacao da Lei dos Crimes Ambientais

(I_ei 9.605/98),  a qual contempla urn percentual  de dez por cento da arrecadae5o do
lBAMA para as ag6es de educagao ambiental.  Tal  percentual foi definido a  partir de
estudos e por sugestao do FNMA.  Conforme se ve, us 6rgaos especializados ja se
pronunciaram acerca do tema,  e nao se revela recomendavel dissentir de suas
oorientae6es porque calcadas em estudos especificos sobre o assunto."

Estas, Senhor Presidente, as raz6es que me levaram a vetar em parte o projeto em
causa,  as quais ora submeto a elevada apreciae2io dos Senhores Membros do
Congresso Nacienel.

BrasHia, 27 de abril de  1999

FERNANDO HENRIQUE  CARDOSO

(D.O.  28ro4/1999)

7'T,in



Mensagem de veto

PFTesidi©mGia  dial  RapL±fo!iGa
€asa GiviE

Subehefia pare A§susntos Juridicos

LEI  N° 9.605, DE  12 DE FEVEREIRO DE  1998.

Disp6e    sobi.e   as   §anc6es   penais   e   administrativas
derivadas   de   condutas   e   atividades   lesivas   ao   meio
ambiente, e da outras providencias.

0  PRESIDENTE   DA   REPUBLICA  Fac:o  saber que  o  Congresso  Nacional  decreta  e  eu  sanciono  a  seguinte
Lei:

CApiTULO I

DISPOSIC:6ES GERAIS

Art.  io .(vETADo)

Art.  2°  Quem,  de  qualquer forma,  concorre  para  a  pfatica  dos  crimes  previstos  nesta  Lei,  incide  nas  penas  a
estes  cominadas,  na  medida da sua culpabilidade,  bern coma  o diretor, o administrador,  o membro de conselho e de
drgao tecnico, a auditor, o gerente, o preposto ou  mandafario de pessoa juridica, que,  sabendo da conduta criminosa
de outrem, deixar de impedir a sua pratica,  quandci podia agir para evita-la.

Art.  3°  As  pessoas  juridicas  serao  responsabilizadas  administrativa,  civil  e  penalmente  conforme  o  disposto
nesta  Lei,  nos casos em que a infragao seja cometida por declsao de seu  representante legal ou contratual, ou de seu
6rgao cc>Iegiado,  no interesse ou  beneficio da sua entidade.

Pafagrafo  dnico.  A  responsabilidade  das  pessoas  jurrdicas  nao  exclui  a  das  pessoas  fisicas,  autoras,  co-
aiitoras ou  partlcipes do mesmo fato.

Art.   4°   Podera   ser   desconsiclerada   a   pessoa   jurrdica   sempre   que   sua   personalidade   for   obsfaculo   ao
ressarcimento de prejulzos causados a qualidade do meio ambiente.

Art.  50 .(VETADO)

CAPITULO  11

DA APLicAeAO DA PENA

Art. 6° Para imposicao e gradagao da penalidade, a autoridade competente observara:

I  -  a  gravidade  do fato,  tendo  em  vista  os  motivos  da  infragao  e  suas  conseqtlencias  para  a  saude  pablica  e
para o meio ambiente;

11  -os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legisla?ao de interesse ambiental,

Ill  -a situaeao econ6mica dct infrator,  no caso de  multa.

Art.  7° As penas  restritivas de direitos sao aut6nomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I -tratar-se de crime culposo ou for aplicada a  pena  privativa de liberdade Inferior a quatro anos;

11 -a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social  e a personalidade do condenado,  bern como os motivos e
as  circunstancias  do  crime  indicarem  que  a  substituigao  seja  suficiente  para  efeitos  de  reprova?ao  e  prevengao  do
crime.

Paragrafo  dnico.  As  penas  restritivas  de  direitos  a  que  se  refere  este  artigo terao  a  mesma  duragao  da  pena
privativa de liberdade substitui'da.

Art.  80 As penas restritivas de direito sao:

I -prestaeao de servigos a comunidade,

11  -interdigao temporaria de  direitos;



parques e jardins pdblicos e unidades de conservaeao, e, no caso de dano da coisa particular, pdblica ou tombada,  na
restauragao desta, se possivel.

Art.10.  As  penas  de  interdigac>  temporaria  de  direito  sao  a  proibigao  de  o  condenado  contratar  com  o  Poder
Pilblico,  de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros beneficios,  bern como de  participar de licitag6es,  pelo  prazo
de cinco anos, no caso de crimes dQlosos, e de tres anos,  no de crimes culposos.

Art.   11.  A  suspensao  de  atividades  sera  aplicada  quando  estas  nao  estiverem  obedecendo  as  prescric6es
legais.

Art.12.  A  prestagao  pecuniaria  consiste  no  pagamento  em  dinheiro  a  vi'tima  ou  a  entidade  publica  ou  privada
com fim  social,  de importancia,  fixada  pelo juiz,  nao inferior a  urn salario  minimo  nem  superior a  trezentos  e  sessenta
salarios minimos. 0 valor pago sera deduzidc> do montante de eventual  reparagao civil a que for condenado o infrator.

Art.13.  a  recolhimento  domiciliar baseia-se  na autodisciplina  e senso de  responsabilidade  do  condenado,  que
devefa,  sem  vigilancia,  trabalhar,  frequentar curso ou  exercer atividade  autonzada,  permanecendo  recc)lhido  nos  dias
e  hofarios  de  folga  em  residencia  ou  em  qualquer local  destinado  a  sua  moradia  hab'itual,  conforme  estabelecido  na
sentenea condenat6ria.

Art.14.  Sao circunstancias que atenuam a pena:

I - baixo grau de instruGao ou escolaridade do agente;

11  -  arrependimento  do  infrator,  manifestado  pela  espontanea  repara¢ao  do  dano,  ou  limitacao  significativa  da
degradaeao ambiental causada;

Ill -comunicagao previa pelo agente do perigo iminente  de degradacao ambiental;

IV -colaboracao com os  agentes encarTegados da vigilancia e do controle ambiental.

Art.15.  Sact circunstancias que agravam a pena,  quando  nao constituem ou qualificam a crime:

I  -reincidencia nos crimes de natureza ambienta[;

11  -ter o agente cometido a  infracao:

a) para obter vantagem  pecuniaria;

b) coagindo outrem  para a execueac> material da infraeao,

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a sadde publica ou o meio ambiente;

d) ccmcorrendo para danos a  propriedade alheia;

e) atingindo areas  de  unidades de conservaeao ou  areas sujeitas,  par ato do  Poder Pdblico,  a  regime especial
de  USO;

f) atingindo areas urbanas  ctu quaisquer assentamentos humanos;

g) em periodo de defeso a fauna;

h) em domingos oii feriados;

Ill -suspensao parcial ou total  de atividades;

lv -prestacao pecuniaria;

V -recolhimento domiciliar.

Art.  9° A prestagao de servi?os  a  comunidade consiste  na atribuigao ao condenado de tarefas

i) a  noite;

j) em epocas de seca ou inundac;5es;

I)  no interior do espaco territorial  especialmente protegido;

in) com c> emprego de  m6todos cru6is para abate ou captura de animais;

•uq
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n) mediante fraude ou abuso de confianga,

o) medjante abuso do direito de licenga,  permissao ou  autorizaeao amblental,

p)  no  interesse  de   pessoa  juridica   mantida,  total  ou   parcialmente,   por  verbas  publicas  ou  ben
incentivos fiscais;

ill z           .

q) atlngindo esp6cies ameagadas, lrstadas em relatchas oficiais das autoridades competentes,

r) facHitada por funcionario publico no exercieio de suas fung5es.

Art.16.  Nos  crimes  prevstce  nesta  Lei,  a  suspensao  condicional  da  pena  pode  ser  aplieada  nos  casos  de
condena¢ao a pena privativa de liberdade nao superior a tres anos.

Art.17.  A verificae8o da  reparagao a  que se  refere o §  2° do  art.  78  do  C6digg_Egqa! sera feita  rnediante  laudo
de reparaeao do dare ambiental,  e as condie6es a serem  impostas pelo juiz deverao relacionar-se com a protegao ao
meie ambiente.

Art.18.  A muha  sera calculada segundo os criterios do  C6digo  Penal:  se revelar-se  ineficaz, ainda que aplicada
ro valor maxirno, podera ser aumentada ate tres vezes, tendo em vista o valor da vantagem econ6mica auferida.

Art.   19.   A  pericia  de  conetataeao  do  dario  ambiental,  sempre  que  possfvel,  fixafa  o  monfante  do  prejuizo
causado para efeitos de presta¢ao de fianga e calculo de multa,

Paragrafo  tlnico.  A  perLcia  produzida  no  inquento  civil  ou  rro  juieo  civel  podera  ser  aproveltada  ro  processo
penal,  instaurandorse o contraditorio.

Art.  20.  A sentenca  penal  conclenat6ria,  sempre que possivel,  fixafa o valor mlnimo para  reparaeao dos danos
causadce pela infraSao, considerando os prejuizos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Pafagrafo  dnico.  Transitada  em  julgado  a  sentenea  condenatoria,  a  execucao  podera  efetirar-se  pelo  valor
fixado nos termos do cap[/f, sem prejuizo da nguidac;ao para apuracao do dano efetivamente sofrido.

Art.  21.  As  penas  aplicaveis  isolada,  cumulativa  ou  altematlvamente  ds  pessoas  juridicas,  de  acordo  com  o
disposto no art.  3°, sfro:

I  -  multa;

11  -restritIvas de direitos;

Ill -prestaeao de servicos a comunidade.

Art.  22.  As penas restritivas de direitos da pessoa ]uridica sao

I -suspensao  parcial  ou total de atlvidades;

11  -interdigao temporaria de estabelecimento,  obra  ou  atividade,

Ill -proibicao de contratar com o Poder Pdblico,  bern como dele obter subsfdios,  subvenc6es ou doae6es.

§  1° A suspensao  de  atividades  sera  aplicada  quando  estas  n5o estIverem  obedecendo ds  disposie6es  legais
ou regulamentares,  relatlvas a protegao do meio amblente.

§ 2° A interdigao sera aplicada  quando o estabelecimento, obra ou  atlvidade esttver funcionando sem  a  devida
autorizagacj, ou em desacordo com a concedida, ou com violaeao de disposi?ao legal ou regulamentar.

§ 3° A proibieao  de contratar com o  Poder Pdblico  e dele obter subsidios,  subvenc6es ou  doae6es  nao podera
exceder o prazo de dez anos.

Art. 23. A prestacao de servigos a comunidade pela pessoa juridica consistira em:

I - custeio de programas e de projetos ambientais;

H -execueao de obras de recuperac;ao de areas degradadas;

Ill -manutenGao de espagos pdblicos;



lv -contr'ibuie6es a entidades ambientais ou culturais publicas.

Art.  24. A pessoa juridica constituida ou  utilizada,  preponderantemente,  com o tim de permitir, facilitar
a   pratica   de   crime   definido   nesta   Lei   tera   decretada   sua   liquidagao  for?ada,   seu   patrim6nic)
instrumento do crime e comct tal  perdido em favor do  Fundo Penitenciario Nacional.

CApiTULO  Ill

DA APREENSAO  DO  PRODUTO  E  DO  INSTRUMENTO  DE  INFRACAO

ADMINISTRATIVA OU  DE  CRIME

ou  ocultar

Art.  25.  Verificada  a  infracao,  serao  apreendidos  seus  produtos  e  instrumentos,  lavrando-se  os  respectivos
autos.

_        ,__I__.1_I   _.     __1.__..__   _   :_-J! -----, Ji-:---I---I--= ------ `!J-I--

§   19      os   aiiimais   serao   pnoritariamente   libertados   em   seu   habitat   ou,   sendo   tat   rnedida   in\riavel   ou   nao
recornendavel  por  ciuest6es  saniferias,  entregues  a  jardins  zool6gicos,  fundae6es  ou  entidades  assemelhadas,  para
g-ri-rue ® oulde{tos ebb a rapncab]uade de t-6cnicos hahilhadce.          (Bedachel]rfupchi LeJ n° 13.052Ldfi2Q]4)

§  2Q   Ate  que  os  animars  sejam  entregues  as  instituic6es  rnencionadas  ro  §  1Q deste  artigo,  a  6rgao  autuante
zelara  para  que eles §eiam  mantidos em condic6es edequadas  de  acondicionamento e  transporte que garantam  o seu
berr+estar fisico.          (Bifeg5o dada pela  Lei n°  13.052,  de 2014)

§ 3° Tratando-se de produtos pereciveis ciu  madeiras,  serao estes avaliados e doados a  instituie6es cientificas,
hosprtaulares, penatB a erltras com fins benoflcentos.          (Renumerando cto §2:pam§a:pela Lei n° 13.052LdfiAl)

§ 4°  Os produtos e subprodutos da fauna  nao pereciveis sefao destruidos ou  doadus a  instituie5es  cientificas,
culturars ou educaclonais.         {Renilmerando dci §Sipara.§4ipela  Lei  n° 13.052,  de 2014)

§  5°  Os  instrumentos  utillzados  na  pratica  da  infra¢o  serao  vendidos,  garantida  a  sua  descaracterizagao  por
rnero d-a redagen.         (Renunerando ck]§4ipara.§5£ndq Lei n° 13.052, de 2014)

ELejudicada

CApiTULO IV

DA ACAO E DO PROCESSO PENAL

Art.  26.  Nas  infrae6es  penais previstas nesta  Lei,  a aeao penal  e pdblica  incondicionada.

Pafagrafo tinico. .(VETADO)

Art.  27.  Nos crimes ambientais de  menor potencial  ofensivo,  a  proposta de aplicapao imediata de  pena  restritiva
de  dlreitos  ou  multa,  prevista  no  art.  76  da  Lei  n°  9.099,  cle  26  de  setembro  de  1995,  somente  podefa  ser formufada
desde que tenha havido a  pr6via composicao do dano amblental,  de que trata o art.  74 da  mesma lei,  salvo em caso
de comprovada impossibilidade.

Art 28. As digposlqu do arL a9 de Lei n° 9.Offl. do 26 de 9etombrp d® 1995, apllcamee cos chrme de rnenor
potencial  ofensivo definidos nesta Lei,  com as seguintes modificag6es:

I -a declaragao de  extingao de punlbulidade,  de que trata o § 5° do artlgo  referido no capi+I,  dependera de laudo
de constatacao de  reparaeao  do dano ambiental,  ressalvada a  impossib"idade prevista no inciso I  do §  1° do mesmo
artieo;

prazo de suspensao11  -na  hjp6tese de o laudo de constatacao comprovar nao ter sido cc>mpleta a  repara85o,  o
do  processo sera  prorrogado,  ate  o  perfodo  maximo  previsto  no artigo  referido  no  capuf,  acrescido
com suspensao do prazo da prescrieao;



Ill   -no   peri'odo   de   prorrogagao,   nao   se   aplicarao   as   condig6es   dos   incisos   11,Ill   e   lv  do  §   10   do   artigo
menclonadc) no  oapuf;

lv -  findo  a  prazo  de  prorrogagao,  proceder-se-a  a  lavratura  de  novo  laudo  de  constatac;ao  de
dano ambiental,  podendo,  conforme seu resultado,  ser novamente prorrogado a periodo de suspensao,
previsto no inciso  11 deste artigo,  observado o disposto no inciso Ill;

V -esgotado o prazo maximo de prorrogaeao, a declarac:ao de extingao de punibilidade depende
constatagao que comprove ter o acusado tomado as providencias necessarias a reparagao Integral do d

CApiTULO V

DOS CRIMES CONTRA 0 MEIO AMBIENTE

See50  I

Dos Crimes c.ontra a  Fauna

Art.  29.  Matar,  perseguir,  cagar,  apanhar,  utilizar  especimes  da  fauna  silvestre,  nativos  ou  em  rota  migratoria,
sem a devida permissao, licence ou autorizapao da autoridade competente, ou em desacordo com a obtlda:

Pena -detengao de seis meses a urn ano, e multa.

§  1° lncorre  nas mesmas penas:

I -quem impede a procriagao da fauna, sem licenga, autorizagao ou em desacordo com a obtida;

11  -quem  modifica,  danifica  ou destr6i  ninlio,  abrigo  ou  criadouro  natural;

Ill  -quem vende,  exp6e  a venda, exporta ou  adquire,  guarda, tern em cativeiro ou  dep6sito,  utiliza ou  transporta
ovos,  larvas  ou  esp6cimes  cla  fauna  silvestre,  nativa  ou  em  rota  migrat6ria,   bern  como  produtos  e  objetos  dela
orlundos,   provenientes   de   criadouros   nao   autorizados   ou   sem   a   devida   permiss5o,   Iicenca   ou   autorizac;ao   da
autoridade competente.

§  2°  No  caso  de  guarda  dom6stica  de  esp6cie  silvestre  nao  considerada  ameagada  de  extineao,  pode  o juiz,
considerando as circunstancias,  deixar de apl.icar a pena.

§ 3° Sao esp6cimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes as esp6cies nativas, migratdrias e quaisquer
outras,  aquaticas  ou  terrestres,  que  tenham  todo  ou  parte  de  seu  ciclo  de  vida  ocorrendo  dentro  dos  limites  do
Eel.ritorio  brasileiro,  ou  aguas jurisdicionais  brasileiras.

§ 4° A pena 6 aumentada de metade, se o crime 6 praticaclo.

I -contra esp6cle rara ou considerada ameacada de extin?ao, ainda que somente no local da infracao;

11  -em  perfodo  proibido a  caca;

Ill  -durante  a  noite;

IV -com abuso de  licenea;

V - em  unidade de conservac;ao;

Vl -com emprego de metodos ou instrumentos capazes de provocar destruigao em massa.

§ 5° A pena 6 aumentada ate o triplo,  se o crime decorre do exerci.cio de Gaga  profissional.

§ 6° As disposic6es deste artigo nao se aplicam aos atos de pesca.

Art.  30. Exportar para o exterior peles e couros de anfibios e r6pteis em bruto, sem a autorizagao da autoridade
ambiental  competente:

Pena -reclusao, de urn a ties anos, e miilta.

Art.   31.   Introduzir  especime  animal   no   Pars,   sem   parecer  tecnico  oficial  favoravel   e  licenea
autoridade competente:

`       _          _   `      _       `



Pena -deteng5o, de tres meses a urn ano, e multa,

Art.  32.  Praticar  ato  de  abuso,  maus-tratos,  ferir  ou  mutilar  animais  silvestres,  domesticos  ou
nativos ou ex6ticos:

Pena -detengao, de tras meses a urn ano. e multa.

§  1°  lncorre  nas mesmas  penas quem  realiza experiencia dolorosa ou cruel em  animal vivo,  aind
didaticos ou cienti'ficos,  quando existirem recursos alternativos.

§  1°-A  Quando  se  tratar  de  cao  ou  gato,  a  pena  para  as  condutas  descritas  no  caput  deste  artigo  sera  de
roduefo, de 2 (doJ8) a 5 (c]nco) ama,  mulfa e prolblcao de guerda.       (lndilkto Dch Lei ri°  14.cO4.  de 2020)

§ 20 A pena 6 aumentada de urn sexto a urn tengo,  se ocorre morte do anlmal.

Art.  33.  Provocar,  pela  emissao  de  efluentes  ou  carreamento  de  materiais,  a  perecimento  de  especimes  da
fauna aquatica existentes em  rios, lagos,  aqudes,  lagoas,  baias ou aguas jurisdicionais brasileiras:

Pena -detengao, de urn a tres anos, ou muha, ou ambas oumulatlvamente.

Paragrafo i]nlco.  Incorre  nas mesrrras  penas:

I -quem causa degradagao em vIveiros, aqudes ou estag6es de aquloultura de domlnio publico,

11  -quem  explora  campos  naturais de  invertebrados  aquaticos e algas,  sem  licence,  perm`ssao ou autorizaeao
da autoridade competente;

Ill  -quem  fundeia  ernbarcac6es  ou  lance  detritos  de  qualquer  natureza  sobre  bancos de  moluscos ou  corais,
devidamente demarcados em carta nautica.

Art. 34.  Pescar em periodo ne qual a pesca seia proibida ou em lugares interditedcis por 6rgfo competente:

Pena -deteneao de urn ano a tres anos ou muha, ou ambas as penas oumuletivamente.

Pafagrafo dnico.  Incorre nas mesmas penas quem:

I -pesca esp6cies que devam ser preservadas ou especimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

11  -  pesca  quantidades  superfores  as  permitidas,  ou  rnediante  a  utilizagao de  aparelhos,  petrechos,  tecnicas e
rnctodos nao permitidos;

Ill  -  transporta,  comercraliza,  beneficia  ou  industrializa  especimes  provenientes  da  coleta,  apanha  e  pesca
prolbidas.

Art.  35.  Pescar mediante a  utilizagao de:

I -exploslvos ou substancias que, em contato com a agua]  produzam efeito semelhante;

11  -substancias t6xicas,  ou outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena - reclusao de urn ano a c,inco anos.

Art.  36.  Para  os  efeitos  desta  Lei,  considera-se  pesca  todo  ato  tendente  a  retirar,  extralr,  coletar,  apanhar,
apreender ou  capturar especimes  dos  grupos dos  peixes,  crustaceos,  moluscos  e  vegetais  hidr6bios,  suscetiveis ou
nao de aproveitamento econ6mlco, ressalvadas as especies ameagadas de extingao,  constantes nas listas oficiais  da
faun e da flora.

Art.  37.  Nao e crinie o abate de animal,  quando realizado:

I -em estado de necessidade, para saciar a tome do agente ou de sua famtlLa;

11 -para  proteger lavouras,  pomares e rebanhos da ac§o predat6ria ou destruidora de animals,  desde que legal
e expressamente autorizado pela autoridade competente;

111  -.(VETADO)

lv -por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo 6rgao competente. \



Se9ao  11

Dos Crimes contra a  Flora

Art.  38.  Destmuir  ou  danificar floresta  considerada  de  preservagao  permanente,  mesmo  que  em  fo
utiliza-la com  infringencla das  normas de protegao:

Pena -detencao, de urn a ties anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Pafagrafo jinico. Se a crime for culposo, a pena sera reduzida a metade.

Art.   38-A.       Destruir   ou   danlficar   vegetaeao   pnmaria   ou   secundaria,   em   esfagio   avancado   ou   medio   de
regeneragao,  do  Bioma  Mata Atlantica,  ou  utilizaha  com  infringencia  das  normas de  proteeao:            (|nf|!±idQ_pela  Lei  na11428-

Pena -detencao, de  1  (urn) a 3 (ties) anos, ou multa,  ou ambas as penas oumulatIvamente.          (lncluido Qg|a±si
_D°  11.428,  de 2006)i

Par6grafo  tlnlco.    Se  o  enmo  for  oulposo.  a  pens  9ch  rErdLlzida  a  iTtetado.             (lnduldo  Data  Lot  n°  11.42aLj]fl
2QQfi

Art.  39.  Cortar  arvores  em  floresta  considerada  de  preserva9ao  permanente,  sem  permissao  da  autoridade
competente:

Pena -detengao, de urn a tres ancts, ou multa, ou ambas as penas oumulativamente.

Art.  40.  Causar  dano  clireto  ou  lndireto  as  Unidades  de  Conservagao  e  as  areas  de  que  trata  o  art.  27  do
Decreto n° 99.274, de 6 dejunho de  1990 independentemente de sua localizacao:

Pena -reclusao, de urn a cjnco anos.

rTet6iJiG A,T,=,6r,'L=:,  ,A--its  =  ; {6:G.,.=r,.LG  :I,rPl-a3:S  LCGia6;£ :  ; {G5i=r,-di;  LJ=L-E=i ,-,-rouBg -  uu`, D.  a  a.. u, , . u ,a`m-t~u
rri- I:i:ice.

§  1Q  Entende-se  por  Unidades  de  Conservagao  de  Proteeao  Integral  as  EstaG6es  Ecol6gicas,  as  Reservas
Biol6gicas,  os parques Nacionais,  os Monumentos  Naturais e os Ftefugias de vida silvestre.          {Bsgaeag±a±a.ae!a
Lei  n°  9.985]  de  2000).

jj6ri: c,a+-+a::6ra=a `=rci+r,oil-.`:ja aijra.,.ar,t6  Frira a FLrijEc; da  FL6r,a.

§ 2Q A ocorrencia de dane afetando esp6cies ameagadas de extingao no interior das Unidades de Conservagao
de protegao Integral sera consiclerada circunstancia agravante para a fixaeao da pena.          (Be±a:eifejiadapela Lei n°
9±9ai de 2ooo).

§ 3° Se o cnme for oulposo, a pena sera reduzida a metade.

Art.  40A. (\/ETADO)            (lncluido pela  Lei  n° 9.985,  de 2000)

§  1Q Entende-se por Unidades de Conservagao de Use Sustenfavel as Areas de  Protegao Ambiental,  as Areas
de  Relevante  lnteresse  Ecol6gico,  as  Florestas  Nacionals,  as  Reservas  Extrativistas,  as  Reservas  de  Fauna,  as
Reservas de Desenvolvimento sustentavel e as F{eserva§  Partioulares do patrim6nto  Natural.          (lncluido pela  Lei  n°9i98E-

§ 2Q A ocorrencia de dano afetando especies arneapedas de extineao no interior das Unidades de Conservagao
de usovsustontdvct gera cone+derade arciiristancia agravanto pera a fixagiv da pena.          (I nc]uido pch Loi n° 9.se5.
de 2000)

§ 3J2Se ocTlme for oulFuso, a pena sera reduzlde a metado.         /lnduJde_pela Lei n° 9.985. de 2cOO\

Art.  41.  Provocar incendlo em  mata ou floresta:

Pena -reclusao, de dois a quatro anos, e multa.

Paragrafo dnico. Se o crime 6 culposo, a pena 6 de detengao de seis meses a urn ano, e multa.



Art.  42.  Fabricar,  vender,  transportar  ou  soltar  bal6es  que  possam  provocar  incendios  nas
formas de vegeta?ao, em areas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Pena -detengao de urn a tres anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 43. .(VETADO)

florest

Art.   44.   Extrair  de  florestas  de  dominio  publico  ou  consideradas  de  preservagao  permanente,
autorizagao,  pedra,  areia,  cal  ou qualquer especie de minerais:

Pena -dctengao,  de seis meses a urn ano, e multa.

Art.  45.  Cortar ou  transformair em  can/ao  madeira  de  lel,  assim  classificada  por ato  do  Poder Ptlblico.  para  fine
industriais,  energeticos ou  para  qualquer outra exptoragiv,  econ6mica ou  nao,  em desacordo com as deterrninag6es
legais:

Pena -reclusao, de urn a dois anos, e mulfa.

Art.  46.  Receber ou  adquirir,  para  fins  comerciais  ou  industriais,  madeira,  lenha,  carvao  e  outros  produtos  de
orieem vegefal,  sem exigir a exibigao de licence do vendedor, outorgada pela autoridade  cornpetente,  e sem munirLse
da via que devera acompanhar o produto ate final beneficiarnento

Pena -detengao, de sets meses a urn ano, e multa.

Paragrafo  dnico.  Incorre  nas  nnesmas  penas  quem  vende,  exp6e  a  venda,  tern  em  dep6sito,  transporta  ou
guarda madelra,  lenha,  carvao e outros produtos de origem vegetal,  sem licence valida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art.  47.  .(VETADO)

Art. 48.  Impedir ou dificultar a regeneracao natural de florestas e demais formas de vegetacao:

Pena -detenc;ao, de sere meses a urn ano, e multa.

Art.   49.   Destruir,   danificar,   lesar  ou   maltratar,   por  qualquer  modo   ou   rneio,   plantas   de   ornamentaeao   de
logradouros pi]blicos ou em  propriedade privada alheia:

Perra -deteneao, de tres rneses a urn ano, ou multa, ou ambas as penas oumulativarnente.

Paragrafo tmico.  No crime oulposo, a pena e de urn a seis meses, ou muha.

Art.  50.  Destruir  ou  danificar  florestas  nativas  ou  plantadas  ou  vegetacao  fixadora  de  dunas,   protetora  de
mangues, opieto de especial preservaeao:

Pena -detengao, de tras meses a urn ano, e multa.

Art.  50-A.  Desmatar,  explorar  ecoriomicamente  ou  degradar  floresta,  plantada  ou  riatlva,  em  terras  de  domfnro

publto al devctutes, arTi aut]ungiv do 6rgao competente:       (LBd]L|danch Lei n° 11.284LdeJzflQ§)

Pena -redurfu de 2  (dots) a 4 (quatro) erase  mLha.           {Lnc]LilcfroLa  Lel  n° 11284. dG 2cO6t

§  1Q  Nao  6  crime  a  conduta  praticacla  quando  necessaria  a  subsistencia  imediata  pessoal  do  agente  ou  de  sua
famnia.           (IncluidopelaLel  n°  11.284,  de2o06)

§ 29 Se  a  area  explorada for superior a  1.000  ha  (mil hectares),  a  pena  sera aumentada de  1  (urn) ano par milhar
de  hectare.            {lncluido  pela  LE!i  n°  11.284,  de 2006)

Art.  51.  Comercializar  motosserra ou  utiliza-la  eni florestas  e  nas demais formas  de  vegetaeao,  sem  licence  ou
registro da autoridade competente:

Pene -detenqao, de tres meses a urn ano, e muha.

Art.  52.  Penetrar err` Unidades de Conservagao conduzlndo substancias ciu irrstrumentos pr6priae para caea ou
para exploragao de produtos ou subprodutos florestais, sem licenga da autoridade competente:

Pena -detengao, de seis meses a urn ano, e multa.

Art.  53. Nos crimes previstcts nesta Seeao, a pena 6 aumentada de urn sexto a urn terap se:



I -do fato resulta a diminuieao de aguas natura.is, a erosao do solo ou a  modificagao do  regime cl

11  -o crime  e cometido:

a) no periodo de queda das sementes;

b) no periodo de formaeao de vegetag6es;

c) contra esp6cies raras ou ameacadas de extingao, ainda que a amea¢a ocorra somente no local da jnfragao;

d) em epoca de seca ou inundaeao;

e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Se9ao „1

Da Poluig5o e outros Crimes Ambientais

Art.  54.  Causar  polulgao  de  qualquer  natureza  em  nivels  tais  que  resultem  ou  possam  resultar em  danos  a
sadde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruigao significativa da flora

Pena -reclusao, de ilm a quatro anos, e multa.

§  io Se o crime e culposo:

Pena -detencao, de seis meses a urn ano, e multa.

§ 2° Se a crime:

I -tornar uma area,  urbana ou  rural,  impr6pria para a ocupa9ao humana;

11  -  causar  poluicao  atmosferica  que  provoque  a  retirada,  ainda  que  momentanea,  dos  habitantes  das  areas
afetadas, ou que cause danos diretos a sadde da popula?ao,

Ill  -  causar  poluigao  hidrica  que  tome  necessaria  a  interrupgao  do  abastecimento  pdblico  de  agua  de  uma
comunidade;

lv -dificultar ou  impedir a uso pdblico das praias,

V -ocorrer por lan¢amento de  residuos s6lidos,  liquidos ou  gasc>sos,  ou detritos,  6leos ou  substanclas oleosas,
em desacordo com as exig§ncias estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena -reclusao, de urn a cinco anos.

§ 3° Incorre has  mesmas penas previstas no paragrafo anterior quem deixar de adotar, quando asslm o exigir a
autoridade competente, medidas de precaucao em caso de risco de dano ambiental grave ou lrreversivel.

Art.  55.  Executar pesquisa,  lavra ou extragao de  recursos minerals sem  a competente autorizac5o,  permiss5o,
concessao ou licence,  ou em desacordo com a obtida

Pena -detencao, de sets meses a iim ano, e multa.

Pafagrafo  dnico.  Nas  mesmas  penas  incorre  quem  deixa  de  recuperar a  area  pesquisada  ou  explorada,  nos
termos da autorizagao, permissao, licenga, concessao ou determina9ao do 6rgao competente.

Art.   56.   Produzlr,   processar,   embalar,   importar,   exportar,   comercializar,   fornecer,   transportar,   armazener,
guardar,  ter  em  dep6sito  ou  usar  produto  ou  substancia  t6xica,  perigosa  ou  nociva  a  saude  humana  ou  ao  meio
ambiente,  em desacordo com as exigencias estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusao, de urn a quatro anos, e multa.

§ 1Q  Nas mesmas penas incorre quem:           (Be±acag+±a±ap2e|aLei n° 12.305,j±£2a±±)



I - abandona os produtos ou substancias refendae no caput ou os utiliza em desacordo com as normas arnbientais
ou de seguranga,            .(lncluido pela  Lei  n° 12.305,  de 2010)

11   -   manipula,   acondiciona,   armazena,   coleta,   transporta,   reutiliza,   recicla   ou   da   destina¢ao   final

pengosos de forTma dlversLa da oatabdedda an Lei ou  ngulamento.            (lrdulde pela  Lql  n°  12.305,

§ 20 Se o produto ou a substancia for nuclear ou radioativa, a pena 6 aumentada de urn sexto a u

§ 3° Se o crime e culposo:

Pena -detengao,  de seis meses a urn ano, e multa.

Art.  57. ,(VETADO)

Art.  58.  Nos crimes dolosos previstos nesta Secao, as penas ser5o aumentadas:

I -de urn sexto a  urn tereo, se resulta dano irreversi'vel  a flora ou ao meio ambiente em geral;

11 -de urn ter?a ate a metade, se resulta lesao corporal de natureza grave em outrem,

Ill -ate o dobro,  se resultar a  morte de outrem.

Paragrafo  unico.  As  penalidades  previstas  neste artigo somente  sefao  aplicadas  se do fato  nac)  resultar crime
mais grave.

Art.  59.  (VETADO)

Art.   60.   Construir,   reformar,   ampliar,   instalar  ou   fazer  funcionar,   em   qualquer  parte  do   territ6rio  nacional,
estabelecimentos,  obras  ou  servigos  potencialmente  poluidores,  sem  licenea  ou  autorizacao  dos  6rgaos  ambientais
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes

Pena -deteneao,  de urn a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art.  61.  Disseminar doenga ou  praga ou  especies que  possam  causar dano a  agricultura,  a  pecuaria,  a fauna, a
flora ou aos ecossistemas:

Pena -reclusao, de urn a quatro anos, e multa.

Secao lv

Dos Crimes contra o Ordenamento  Urbano e o Patrim6nio Cultural

Art.  62.  Destruir,  iniitilizar ou  deteriorar:

I -bern especialmente prcttegido por lei,  ato administrativo ou decisao judicial;

11   -   arquivo,   registro,   museu,   biblioteca,   pinacoteca,   Instalagao   cientifica   ou   similar   protegido   por   lei,   ato
administrativo ou  decisao judicial:

Pena -reclus2io, de urn a ties anos, e multa.

Pafagrafo Jinlco. Se a crime for culposo, a pena e de seis meses a urn ano de deteneaci, sem prejuizo da multa.

Art.  63`  Alterar o aspecto ou  estrutura  de edificagao  ou local  especialmente  protegido  por lei,  ato administrativo
ou  decisao  judicial,  em  razao  de  seu  valor  paisagistico,  ecc>16gico,  turlstico,  artistico,  hist6rico,  cultural,   religioso,
arqueol6gico,  etnogfafico  ou   monumental,   sem  autorizacao  da  autoridade  competente  ou  em   desacordo  com  a
concedida:

Pena -reclusao, de urn a tres anos, e multa.

Art.  64.  Promover construcao em  solo  nao  edificavel,  ou  no  seu  entorno,  assim  considerado  em  razao de  seu
valor paisagistico,  ecol6gico,  artlstico,  turistico,  hist6rico,  cultural,  religioso,  arqueol6gico,  etnogfafico ou  monumjin`t`al,

uQ,sem autorizacao da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena -detencao, de seis meses a urn ano, e multa.



LrEEEEEEE       EL    +
Art.  65.    Pichar ou  por outro  meio  conspurcar edificagao  ou  monumento  urbano:12408-)
PenE -dctengao, de 3 (trtL8) neses a  1  (ilTi) aiio, e muJta.           {Bedagiv deda rfu Lol n° 12.4JJ8r

§  1Q   Se a  ato for  realizado  em  monumento  ou  coisa  tombada  em  virtude  do  seu  valor  artistico,  arque
histchcL, a pens 6 de 6 (sck) mecos a  1  (urn) i]no dedetonc±o o multEL           (Remurnerado do  pE|rfurafo tlnicxt D
12.408,  de 2011)

§ 29   Nat] constitui crime a  pratica de grafite  realizada com o opjetivo de valorizar o  patrim6nie  pulblico ou  privado
mediante manifestacao art`stica,  descle que consentida  pelo propriefario e,  quando couber,  pelo locatario ou arrendatario
do  bern  prlvado  e,  ro  caso  de  hem  pdblico,  com  a  autorizag5o  do  6rgao  competente  e  a  observancia  das  posturas
municipais  e  das  normas  editadas  pelos  drgaos  governamentais  responsaveis  pela  preservaeao  e  conservaeao  do
patnmchlo hieichco B artlstlco nadomal.         (|ndii|dipde Lei n° 12.408. de 2011}

Segfro V

Dos Cnmes contra a Adminjstragao Ambiental

Art.  66.  Fazer  a  funcionario  publico  afirmacao  falsa  ou  enganosa,  omitir  a  verdade,  sonegar  informag6es  ou
dadce tecnico-cientificos em  procedimentes de autorizac:ao ou de licenciamento ambiental:

Pena -reclusao, de urn a tres anos, e multa.

Art.   67.   Conceder  o  funcionarro  pdblico   licence,   autorizagao  ou   permissao  em   desacordo  com  as   normas
ambientais, para as atividades, obras ou servngos cuja realizaeao depende de ato autorizativo do Poder Ptlblico:

Pena -detencao, de urn a tres anos, e multa.

Pafagrafo inlco. Se o crinie e culposo, a pena e de ties meses a urn ano de detencao, sem prejuizo da multa.

Art.  68.  Deixar,  aquele  que  tlver  a  clever  legal  ou  contratual  de  faze-lo,  de  oumprir  obrigagao  de  relevante
interesse ambiental :

Peria -detencao, de urn a tree anos, e multa.

Paragrafo unico.  Se o crime e culposo, a pena e de tres meses a urn ano, sem prejuizo da multa.

Art.  69.  Obstar ou dificuhar a acao fiscalizadora do Poder Ptlblico no trato de questdes ambientais:

Pene -detengao, de urn a tres anos, e multa.

Art.   69-A.   Elaborar   ou   apresentar,   ro   licenciamento,   concessao   florestal   ou   qualquer   outro   procedimento
administrativo,  estudo,  laudo  ou  relat6rio  ambiental  total  ou  parcialmente  falso  ou  enganoso,   lncluslve  por  omissao.
(lncluido pela  Lei  n°  11.284,  cle  2006)

Pena -reclusat), de 3 (tres) a  6 (seis) anios,  e multa.          (lncluido  pela  Lei  n°  11.284,  de 2006)

§1£SeoChme6oulpo6o:         qnduidcipdaLd n° 11.284.de2"}

Pena-dctrtyo,  de  1  (urn) a 3  (trds) ance.          (lncfuldo prala  Loi  n° 11.284.  a-Ei 2cO6)

§  2Q  A pena  a  aumentada  de  ira  (urn  terap)  a  2/3  (dois  teraps),  se  ha  dano  significatlvo  ao  meto  ambiente,  em
dcoinon do use da infomapaofalso,  irtcomplefa ou engan3sa.          {lndHI.do pelf] L91 n° 11.204, de2enG)

CIAPITULO VI

DA INFRACAO ADMINISTRATIVA

Art.  70.  Considera-se  infragao  administrativa  ambiental  toda  acao  ou  omissao  que  viole  as  regras juridica3
usa, gc>zo, promapao,  proteeao e recuperaeao do meio ambiente.

§ 1° Sao autoridades competentes para lavrar auto de infracao ambiental e instaurar processo adni
inistrat

funcion-arios de  6rgaos  ambientais  integrantes  do  Sistema  Nacional  de  Meio  Ambiente  -SISNAMA,  designa



as atividades de fiscalizagao, bern como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministerio da Marinha.

§   2°    Qualquer    pessoa,    constatando    infraeao    ambiental,    podera    dirigir    representaeao    as
relacicmadas no pafagrafo anterior,  para efeito do exercrcio do seu  pocler de  policia.

§  3°  A  autoridade  ambiental   que  tiver  conhecimento  de   infragao  ambiental   e  obrigada   a   pro
apuragao imediata,  mediante  processo administrativo  pr6prlo,  sob pena de co-responsabllidade.

§ 4° As  infrac6es  ambientais  sao  apuradas em  processo  administrativo  pr6prio,  assegurado  c]  direlto  de  ampla
defesa e o contradit6rio, observadas as di§posig6es desta Lei.

Art.  71.  0  processo  administrativo  para  apuracao  de  infraeao  ambiental  deve  observar  os  seguintes  prazos
maximos:

I  -  vinte  dias  para  o  infrator  oferecer  defesa  ou  impugnae5o  contra  a  auto  de  infragao,  contados  da  data  da
cienc}a da autuaeao;

11  -  trinta  dias  para  a  autoridade  competente  iulgar  o  auto  de  infrae5c),  contados  da  data  da  sua  lavratura,
apresentada ou  nao a defesa ou impugnagao:

Ill -vinte dias para o infratc>r recorrer da  decisao condenat6ria a  instancia superior do Sistema  Nacional do  Meio
Ambiente - SISNAMA, ou a Diretoria de Portos e Costas,  do  Ministerio da Marinha, de acordo com o tipo de autuagao;

lv -cinco dias para a pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificacao.

Art.  72. As  infrae6es administrativas sao punidas com as seguintes sang6es,  observado o disposto  no art. 60:

I - advertencia;

11  -  multa  simples;

Ill  -multa  diaria;

lv -  apreensao  dos  animals,  produtos  e subprodutos da  fauna  e flora,  instrumentos,  petrechos,  equipamentos
ou veiculos de qualquer natureza  utilizados na infragao;

V -destruicao ou  inutilizagao do  produto;

VI -suspensao de venda e fabricagao do produto;

VIl -embargo de obra  ou atividade;

VIll  -demolicao de obra;

IX - suspensao parcial ou total de atividades;

X -.(VETADO).

Xl  -  restri(iva  de  direitos.

§  1° Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou  mais infrac6es, ser-lhe-ao aplicadas, cumulativamente, as
sane;6es a elas cc)minadas.

§ 2° A advertencia sera aplicada  pela  inobservancia das disposig6es desta Lei  e da legislagao em vigor.  ou  de
preceitos regulamentares, sem pre|uizo das demais sang6es previstas neste arttgo.

§ 3° A multa simples sera aplicada sempre que o agente,  por negligencia ou dolo:

I  -advertidci  por irregularidades que tenham  sido  praticadas,  deixar de sand-las,  no  pi.azo assinalado  por 6rgao
ccimpetente do SISNAMA ou  pela  Capitania dos Portos,  do Minist6rio da  Marinha:

11  -  opuser  embaraco  a  fiscalizacao  dos  6rgaos  do  SISNAMA  ou  da  Capitania  dos  Portos,  do  Ministerio  da
Marinha.

§ 4° A multa simples pode ser convertida em servicos de preservaeao,  melhoria e recuperacao da quali
meio ambiente.



§ 5° A multa diana sera aplicada sempre que a cometimento da infrag5o se prolongar no tempo.

§ 6° A apreensao  e  destrui¢ao  referidas  nos  incisos  lv  e V do  capuf obedecerao  ao  disposto  no  art.  25 desta
Lei.

§ 7° As  sanc6es  indicadas  mos  incisos Vl  a  lx do  capL/{ serao  aplicadas  quando  o  produto,  a  o
ou o estabelecimento nao estiverem obedecendo as prescrig6es legais ou  regulamentares.

§ 8° As sane:6es restritivas de direito sao:

I -suspensao de registro,  licenga ou autorizacao;

11 -cancelamento cle registro, licenea ou autorizacao;

Ill -perda ou  restrigao de incentivos e benefi`cios fiscais;

lv -perda ou suspensao da participae5o em linhas de financfarnento em estabelecimentos oficiais de credito;

V -proibieao de cent.ratar com a Administragao Pi]blica,  pelo periodo de ate ties anos.

Art.  73.  Os  valores  arrecadados  em  pagarnento  de  mulfas  por  infragao  ambiental  serao  revertidos  ao  Fundo
Naclonal  do  Mere  Amblente,  criado  pela  I  el  n°  7.797,  de  10  ale julho  de  1989,  Fundo  Naval,  criado  pelo  Decreto  n°
2ng!2g|,_gsj2j!§Janeiro de  1932, fundos estaduais ou  muniGipais de  meio ambiente,  ou  correlatos,  conforme dispiiser
o 6rgfo arrecadador.

Art.  74.  A  multa  tera  por  base  a  unidade,  hectare,  metro  ctlbico,  qullograma  ou  outra  medida  pertinente,  de
acordo com o objeto juridico lesado.

Art.   75.   0   valor  da   mulfa   de  que   trata   este   Capitulo   sera  fixado   no   regulamento  desta   Lei   e  corngldo
periodicamente,   com   base   rros   indices   estabelecidos   ne   legislaGao   pertinente,   sendo   o   minimo   de   R$   50,00
(cinqtlenta  reals) e o maximo de  R$ 50.000.COO,cO (cinquenta  mllh6es de reais).

Art.  76.  0  pagamento  de  multa  imposta  pelos  Estadae,  Municipias,  DLstrito  Federal  ou  lerrit6rios  substitui  a
mulfa federal  na rriesrna hip6tese de incidencia.

CAPITULO VII

DA COOPERACAO INTERNACIOI\lAL PARA A PRESEFIVA9A0 DO MEIO AMBIENTE

Art   77.   Resguardados  a  soberania  macional,   a  ordem   publlca  e  os  bons  costumes,   o  Governo   braslleiro
prestaral,  no  que  conceme  ao  melo  amblente.  a  iiecessarla  cooperagao  a  outro  pals,  sem  qualquer  chus,  quando
solicitado  para:

I -produefo de prova;

11 -exame de obietos e lugares;

Ill -informao6es sobre pessoas e coisas;

lv -presenea temporaria da pessoa presa, oujas declaraG6es tenham relevancia para a decisao de uma causa;

V -  outras  formas  de  assistchcia  permitidas  pela  legislagao  em  VIgor  ou  pelos  tratados  de  que  o  Brasil  seia
parte.

§  1°  A  sollcltagao  de  que  trata  este  artlgo  sera   dirigida  ac  Mlnisterio  da  Justiga,  que  a   remetefa,   quendo
necessarlo,  ac  6rgao  judlclarlo  competente  para  decidlr  a  seu  respeito,  ou  a  encarmnhafa  a  autorldade  capaz  de
atendeJa.

§ 2° A solicitagao devefa conter:

I -o  nome e a qualmcaeac) da autoridade solicitante;

11  -o objeto e o motivo de sua formulagao;

Ill -a descrieao sumaria do procedimento em  curso no pais solicitante;

IV -a especificaeao da assistencia solicitada;

--_   ``



V -a documentacao indispensavel ao seu esclarecimento, quando for o caso.

Art.  78.  Para  a  consecugao  dos  fins  visados  nesta  Lei  e  especialmente  para  a  reciprocidade
nternacional,   deve   ser   mantido   sistema   de   comunicag6es   apto   a   facilitar   o   intercambio   rapido
informa96es com 6rgaos de outrc>s  paises.

CApiTULO  VIII

DisposieoEs FiNAis

Art.   79.  Aplicam-se  subsjdiariamente  a  esta  Lei  as  disposig6es  do  C6digo  Penal  e  do  C6digo  de  Processo
Penal.
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Art.   79A.   Para   o   oumprimento   do   disposto   nesta   Lei,   os   6rgaos   ambientais   integrantes   do   SISNAMA,
responsaveis  pela  execugao  de  prograrrras  e  projetos  e  pelo  controle  e  fiscalizac5o  dos  estabelecimentos  e  das
atividacles   suscetiveis  de   degradarem   a   qualidade   ambiental,   ficam   autorizados   a   celebrar,   com   tonga   de  titulo
executivo   extrajudicial,   termo   de   compromisso  com   pessoas  fisicas   ou  juridicas   responsaveis   pela   construcao,
instalaeao,   anipliac5o   e   funcionamento   de   estabelecimentos   e   atividades   utilizadores   de   recursos   ambientais,
consiclerados efetlva ou  potencialmente poluidores.            (Bedaj;5o dada  pela  Medida  pro\;is6ria n° 2.163-41,  de 2001 )

§  1Q    0  termo  de  compromisso  a  que  se  refere  este  artigo  destinarse-a,  exclusivamente,  a  permitlr  que  as
pessoas  fisicas  e juridicas  mencionadas  no  caput  possam  promover as  riecessarias  correg6es  de  suas  atividades,
para  o  atendimento  das  exigencias  impostas  pelas  autondades  ambientais  competentes,  sendo  obrigat6rio  que  o
respectivo instrumento disponha sobre.           (B§dagao dada pela  Medida  provis6ria n° 2.163-41, de 2001 )

I   -   o   nome,   a   qualificaeao   e  o   enderego  das   partes  compromissadas   e   dos   respectivos   representantes
legais;          ,(Bifegao dada pela Medida provis6ria n° 2.16341, de 2ool)

11  -o prazo  de vig6ncia do  compromisso,  que,  em funcao da complexidade das obrigag6es nele fixadas,  podera
variar  entre   o   minimo   de   noventa   dias  e   o   maxima   de   tres   anos,   com   possibilidade   de   prorrogaeao   por  igual
periodo;           (Bgdasao dada  pela  Medida provis6ria  n° 2.163-41, de 2001 )

Ill  -a  descrieao detalhada de seu  oQjeto,  a  valor do  investimento  previsto  e  o oronograma fisico de execucao  e
cle  implantagao  das  obras  e  servngos  exigidos,  com  metas  trimestrais  a  serem  atingidas;             .(B§dag5o  dads  Qg|a
Medida  Provisdna n° 2.16341,  de 2001 )

lv -as multas que podem ser aplicadas a  pessoa fisica ou juridica comprcrmissada e os casos de rescisao,  em
cdecoriencia  do  nacrcumpnmento  das  obrigag6es  nele  pactuadas;               {Bfdagao  dada  pela  Medida  Provis6ria  n°2--)

V -  o  valor  da  muha  de  que  trata  o  inciso  lv  nao  podera  ser  superior  ao  valor  do  investimento  previsto;
(Bedagao dada pela Medida  Prc]visdia n° 2.16341,  de 2oo| )

VI -o foro competente  para dirimjr litigicis  entre  as  partes.           {lncluido  pela  Medida  provis6ria  n°  2,16341,rd£
2QQD

§  2Q    No  tocante  aos  empreendimentos  em  ourso  ate  o  dia  30  de  mango  de  1998,  envctlvendo  construcao,
instalaeact,   ampliagao   e   funciorrarnento   de   estabelecimentos   e   atividades   utilieadores   de   recursos   ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores,  a assinatura do termo de compromisso devera ser requer
pessoas   fisicas   e   juridicas   interessadas,   ate   o   dia   31    de   dezembro   de   1998,   mediante   requeriment
protocolizado   junto   aos   6rgaos   competentes   do   SISNAMA,    devendo   ser   firmado    pelo   dirigente   in
estabelecimento.         ,(Bsdegao dada pela  Medida  provlsdria n° 2.163-41, cle 2001 )



§  39     Da   data   da   protocolizacao   do  requerimento   previsto   no   §   29  e   enquanto   perdurar  a
correspondente termo  de  compromisso,  ficarao suspensas,  em  relaeao aos fatos que  deram  causa a
instrumento,  a  aplicagao  de  sane6es  administrativas  contra  a  pessoa  flsica  ou  juridica  que  o  houv
(B§§agao dada  pela  Medida  Provis6ria  n° 2.16341,  de 2001 )

§ 49   A  celebracao  do  termo  de  compromisso  de  que  trata  este  artigo  nao  impede  a  execu
multas aplicadas antes da protocoljzag5o do requerimento.         .(Bifeeao dada
2QQ1)

§ 59  Considera-se rescindido de pleno direito ci termo de compromisso,  quando descumpnda qualquer de suas
clausulas,  ressalvado a case fortuito ou de tonga maior.           (lnclufdo pela  Medida provisona  n° 2163-41, de 2001 )

§  6Q    0  termo  de  compromlsso  devefa  ser  firmado  em  ate  noventa  dias,  contados  da   protocolizaeao  do
requerimento.           (lncluido pela Medida  provis6ria n° 2.163-41,  de 2001 )

§  7Q    0  reciuerimento  de  celebrae5o  do  termo  de  compromisso  devefa  conter  as  lnforma¢6es  necessanas  a
verificaeio  da  sua  viabilidade  t6cnica  e  jurrdica,  sob  pena  de  indeferimento  do  plano.               (lnclurdo  pela  Medida
Provis6ria n° 2.16341,  cle 2001 )

§ 8Q   Sob  pena  de  ineficacia,  os termos de compromisso devefao ser publicados  no  6rg5o  oficial  competente,
mediante extrato.           {lncluido pela Medida provis6ria  n° 2.163-41,  de 2001 )

Art. 80. 0 Poder Executivo regulamentafa esta Lei no prazo de roventa dias a contar de sua publicagao.

Art.  81. .(VETADO)

Art.  82.  Revogam-se as disposie6es em contfario.

Brasilia,12 de fevereiro de  1998;  177D da  lndependencia e  110° da  Repilblica.

FERNANDO HENRIQUE CARDOsO
Gustavo Krause

Este texto n5o substitui o  pilblicado ro DOu de  13.2.1998  e  retificado em  17.2.i 998
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