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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

Lei Federal nº 13.668, de 28 

de maio de 2018 
Altera as Leis nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, nº 7.957, de 

20 de dezembro de 1989, e nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

para dispor sobre a destinação e a aplicação dos recursos de 

compensação ambiental e sobre a contratação de pessoal por 

tempo determinado pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes. 

 

Decreto Federal nº 9.308, de 

15 de março de 2018  
Dispõe sobre a definição das metas compulsórias anuais de 

redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para 

a comercialização de combustíveis de que trata a Lei nº 13.576, 

de 26 de dezembro de 2017. 

Lei Federal nº 13.186, de 11 

de novembro de 2015 

Institui a Política de Educação para o Consumo Sustentável. 

Lei Federal nº 13.156, de 4 

de agosto de 2015   
Altera a redação do § 2º do art. 5º da Lei nº 7.797, de 10 de 

julho de 1989, que cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá 

outras providências. 

Decreto nº 8.437, de 22 de 

abril de 2015  

Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alínea “h”, 

e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de 

dezembro de 2011, para estabelecer as tipologias de 

empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental 

será de competência da União. 

Lei Federal nº 13.052, de 8 

de dezembro de 2014  

Altera o art. 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 

providências, para determinar que animais apreendidos sejam 

libertados prioritariamente em seu habitat e estabelecer 

condições necessárias ao bem-estar desses animais. 

Lei Federal nº 12.727, de 17 

de outubro de 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 

sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nos 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 

1989, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 

2001, o item 22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 

de dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, de 

25 de maio de 2012. 

(Medida Provisória nº 571, de 25 de maio de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9308.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9308.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13186.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13186.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13156.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13156.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8437.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8437.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13052.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13052.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12727.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12727.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/mpv/571.htm
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Lei Federal  nº 12.725, de 16 

de outubro de 2012  
Dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de 

aeródromos. 

Decreto Federal nº 7.719, de 

11 de abril de 2012 

 

 

Altera o art. 152 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, 

que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente e estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações.  

Decreto Federal nº 7.640, de 

9 de dezembro de 2011 

Altera o art. 152 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, 

que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente e estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações. 

Decreto Federal nº 7.497, de 

9 de junho de 2011 

 

 

Dá nova redação ao artigo 152 do Decreto no 6.514, de 22 de 

julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 

administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações. 

Lei Federal nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Decreto nº 6.514, de 22 de 

julho de 2008 

 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 6.321, de 

21 de dezembro de 2007 

 

 

 

 

Dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e 

controle de desmatamento no Bioma Amazônia, bem como 

altera e acresce dispositivos ao Decreto no 3.179, de 21 de 

setembro de 1999, que dispõe sobre a especificação das 

sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. 

Lei Federal nº 11.284, de 2 de 

março de 2006 

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção 

sustentável e institui o Serviço Florestal Brasileiro. 

Lei nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 3.179, de 

21 de setembro de 1999 

(Revogado pelo Decreto nº 

6.514, de 2008) 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 

condutas e atividades lesivas ao meio-ambiente, e dá outras 

providências. 

 

Lei Federal nº 9.605, de 12 de 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12725.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12725.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7719.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7719.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7640.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7640.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7497.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7497.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6514.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6321.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6321.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11284.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11284.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3179.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3179.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm
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fevereiro de 1998 providências. 

Decreto Federal no 99.274, de 

6 de junho de 1990 

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Lei Federal no 7.347, de 24 de 

julho de 1985 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio-ambiente, ao consumidor etc. 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981 

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

providências. 

Lei Federal n° 5.197, de 3 de 

janeiro de 1967 
Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

 

 

 
 

Legislação Estadual 

Legislação Ementa 

Lei Estadual nº 8298, de 21 

de janeiro de 2019  
Altera a Lei 4191 de 2003 que estabelece a política estadual de 

resíduos sólidos, definindo normas para disposição de resíduos 

sólidos em área de aquífero. 

 

Lei Estadual nº 8145, de 29 

de outubro 2018 

Altera a Lei Estadual nº 3.900, de 19 de julho de 2002, que 

instituiu o Código de Proteção aos Animais no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro 

Lei Estadual nº 3.900, de 19 

de julho de 2002 

Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 8038, de 02 

de julho de 2018 

Cria o programa de logística reversa de resíduo eletrônico no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7.973, de 23 

de maio de 2018 

Altera a lei nº 3.325, de 17 de dezembro de 1999, que dispõe 

sobre a educação ambiental, institui a política estadual de 

educação ambiental, cria o Programa Estadual de Educação 

Ambiental e complementa a Lei Federal nº 9.795/99 no âmbito 

do estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7845, de 10 

de janeiro de 2018  
Altera a Lei nº 6908/2014 que dispõe sobre procedimentos de 

manejo de passeriformes da fauna silvestre nativa para todas 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5197.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5197.htm
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww3.alerj.rj.gov.br%2Flotus_notes%2Fdefault.asp%3Fid%3D53%26url%3DL2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2M3NDQ3MGEwZDJlY2MzMTYwMzI1ODM3NzAwNWM3NjIyP09wZW5Eb2N1bWVudA%3D%3D&data=02%7C01%7C%7Cb112ede289f84ed7350408d686f3e4a3%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636844779410261311&sdata=T7yymZUv4vZFh7H0FDpD0LJlmcEMgaj5yB0Ocy18ULQ%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww3.alerj.rj.gov.br%2Flotus_notes%2Fdefault.asp%3Fid%3D53%26url%3DL2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2M3NDQ3MGEwZDJlY2MzMTYwMzI1ODM3NzAwNWM3NjIyP09wZW5Eb2N1bWVudA%3D%3D&data=02%7C01%7C%7Cb112ede289f84ed7350408d686f3e4a3%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636844779410261311&sdata=T7yymZUv4vZFh7H0FDpD0LJlmcEMgaj5yB0Ocy18ULQ%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww3.alerj.rj.gov.br%2Flotus_notes%2Fdefault.asp%3Fid%3D53%26url%3DL2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2EzYjc0ZGJiN2QxNmQyMTMwMzI1ODMzNzAwNjkwN2I4P09wZW5Eb2N1bWVudA%3D%3D&data=02%7C01%7C%7Cfa8c09a91fb647f4b90a08d63f7940a5%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636766187499565321&sdata=BJHqAtV%2FKtQ50D7jglTek%2FCOT%2B8addai3DE%2BZt2iOUs%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww3.alerj.rj.gov.br%2Flotus_notes%2Fdefault.asp%3Fid%3D53%26url%3DL2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2EzYjc0ZGJiN2QxNmQyMTMwMzI1ODMzNzAwNjkwN2I4P09wZW5Eb2N1bWVudA%3D%3D&data=02%7C01%7C%7Cfa8c09a91fb647f4b90a08d63f7940a5%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636766187499565321&sdata=BJHqAtV%2FKtQ50D7jglTek%2FCOT%2B8addai3DE%2BZt2iOUs%3D&reserved=0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/01017f90ba503d61032564fe0066ea5b/3a78021f7425852103256c05004f796f?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/01017f90ba503d61032564fe0066ea5b/3a78021f7425852103256c05004f796f?OpenDocument
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2EzYWUwYmI0M2NlZTgxNTY4MzI1ODJiZjAwNmYyY2U2P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2EzYWUwYmI0M2NlZTgxNTY4MzI1ODJiZjAwNmYyY2U2P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2E5M2MyODkzNzYwNTdjODQ4MzI1ODI5NzAwNjQzMTQyP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2E5M2MyODkzNzYwNTdjODQ4MzI1ODI5NzAwNjQzMTQyP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzRmMmVmNzA3MDE5MjcyMDU4MzI1ODIxNzAwNjVkODI1P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzRmMmVmNzA3MDE5MjcyMDU4MzI1ODIxNzAwNjVkODI1P09wZW5Eb2N1bWVudA==
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as etapas relativas às atividades de criação, reprodução, 

manutenção, treinamento, exposição, transporte, transferência, 

aquisição, guarda, depósito, utilização e realização de eventos a 

serem observados dentro das políticas de controle e manejo de 

competência do Instituto Estadual Ambiental INEA, para a 

criação amadora de passeriformes nativos no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Lei Estadual nº 7549, de 06 

de abril de 2017 

Estabelece princípios, fundamentos e diretrizes para a 

educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização 

social e a informação para a gestão integrada de recursos 

hídricos no sistema estadual de gerenciamento de recursos 

hídricos. 

Lei Estadual nº 7543, de 29 

de março de 2017  
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Reintrodução 

de Aves da Fauna Brasileira em vias de extinção no seu 

ambiente natural no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Lei Estadual nº 7313, de 14 

de junho 2016  
Dispõe sobre o descarte e coleta dos filtros de cigarros para 

reciclagem e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 7307, de 09 

de junho 2016  
Dispõe sobre a utilização de energia solar e captação de água 

da chuva, em arenas e estádios esportivos, no estado do Rio de 

Janeiro. 

Lei Estadual nº 7061, de 25 

de setembro de 2015 

Altera as Leis nº 6.572, de 31 de outubro de 2013 e nº 

6.371/2012, de 27 de dezembro de 2012 e dá outras 

providências. 

Lei Estadual nº 6783, de 22 

de maio de 2014  
Dispõe sobre a pesquisa e a utilização de plantas nativas da 

flora do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 6643, de 19 

de dezembro de 2013 

Isenta o cidadão do pagamento de taxas referentes a emissão 

de segunda via de documentos pessoais danificados ou 

destruídos devido a desmoronamentos, deslizamentos, 

enchentes ou catástrofes naturais no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 6632, de 16 

de dezembro de 2013. 

Institui o programa “Rio é limpeza” em áreas e logradouros 

públicos, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, com base na 

Lei 3009, de 31 de julho de 1998, conforme especifica. 

Emenda Constitucional 

Estadual  n° 48, de 04 de 

julho de 2011 

 

Fixa o valor da participação do Fundo Estadual de Conservação 

Ambiental – FECAM na compensação financeira a que se refere 

o parágrafo 1º, do art. 20, da Constituição da República em 

vigor, relativamente ao petróleo e gás extraído da camada do 

http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzg4ZDU2ODA2YzU4MmI1ZWU4MzI1ODBmZjAwNjRiZGMxP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzg4ZDU2ODA2YzU4MmI1ZWU4MzI1ODBmZjAwNjRiZGMxP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzViNTc1ZDJmYjg2ZmQ5NTE4MzI1ODBmMzAwNjFkNzBlP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzViNTc1ZDJmYjg2ZmQ5NTE4MzI1ODBmMzAwNjFkNzBlP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7c114f80f564a86783257fd40059f4ef?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7c114f80f564a86783257fd40059f4ef?OpenDocument
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2NmNTE1MTIyOTlkM2FlMjc4MzI1N2ZkMjAwNTg3YzczP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2NmNTE1MTIyOTlkM2FlMjc4MzI1N2ZkMjAwNTg3YzczP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0d689f7cbd71a52083257ecf00616fb8?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0d689f7cbd71a52083257ecf00616fb8?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f4a4f10b82c531b383257ce10069a7f4?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f4a4f10b82c531b383257ce10069a7f4?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6da76ed90a97539f83257c47005c36c7?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6da76ed90a97539f83257c47005c36c7?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/87037cfba4084c1783257c3d005d1609?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/87037cfba4084c1783257c3d005d1609?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/87c2df689866ac29832578c0006d1d7a?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/87c2df689866ac29832578c0006d1d7a?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/87c2df689866ac29832578c0006d1d7a?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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