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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

Decreto nº 9.578, de 22 de 
novembro de 2018. 

Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal 
que dispõem sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, de 
que trata a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, e a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima, de que trata a Lei nº 12.187, de 
29 de dezembro de 2009 

Lei nº 12.533, de 02 de 
dezembro de 2011 

Institui o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças 
Climáticas. 

Lei Federal nº 7.390 de 09 de 
dezembro de 2010.  

Regulamenta os Arts. 6º , 11º e 12º da Lei no 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima - PNMC, e dá outras providências. 

Decreto nº 7.343, de 26 de 
outubro de 2010 

Regulamenta a Lei no 12.114, de 9 de dezembro de 2009, que cria 
o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC, e dá outras 
providências. Revogado pelo Decreto nº 9.578, de 2018 

Lei Federal nº 12.187 de 29 de 
dezembro de 2009.  

Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá 
outras providências. 

Lei Federal nº 12.114, de 09 
de dezembro de 2009.  

Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, altera os arts. 6.º 
e 50 da Lei n.º 9.478, de 06/08/1997, e dá outras providências. 

Decreto nº 2.652, de 1º de 
julho de 1998.  

Promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992. 

 

 

 

Legislação Estadual 

Legislação Ementa 

Decreto Estadual nº 47.162, 
de 10 de julho de 2020 

Altera o decreto nº 46.912, de 24 de janeiro de 2020, que institui o 
fórum rio de mudanças climáticas, que fornecerá suporte à 
implementação da política estadual de mudanças climáticas, e dá 
outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9578.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9578.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12533.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12533.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7343.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7343.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9578.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12114.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12114.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%202.652-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%202.652-1998?OpenDocument
https://biblioteca.pge.rj.gov.br/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/74670
https://biblioteca.pge.rj.gov.br/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/74670


   
 

Conteúdo meramente informativo, não substitui a publicação do Diário Oficial. 
 

Data de atualização: 07/04/2021  página 2 de 2 

Lei Estadual nº 5.690, de 14 
de abril de 2010 

Institui a política estadual sobre mudança global do clima e 
desenvolvimento sustentável e dá outras providências. (Lei Estadual 

nº 9.072, de 27 de outubro de 2020 - Altera a lei estadual nº 5.690, de 14 
de abril de 2010) 
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