
CAMARA MUNICIPAL DE JACARHi
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS
11.#Gama clpa!

de JaGarei

Referente:  PLE  n° 016/2022 -Projeto de  Lei do  Executivo.

Autoria do  projeto: Prefeito  Municipal lzaias Jos6 de Santana.

Assunto   do   projeto:   Cria   o   Programa   Renascentes   de  Jacarei   para   conserva€ao   e   recuperacao   de

mananciais  e autoriza  o  Poder  Executivo a  prestar apoio t6cnico  e financeiro  aos  produtores  rui.ais  e da

outras providencias.

PARECER N° 113.1/2022/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto  de   Lei   Municipal.  Cria   o   Programa

Renascentes      de     Jacaref      para      conserva¢ao      e

recupera¢ao    de    mananciais    e    autoriza    o    Poder

Executivo   a   prestar  apoio  t6cnico  e  financeiro  aos

produtores  rurais  e  da  outras  providencjas.  Art.  30,  I

e  11,  e Art.  24,  VI,  CF/88. Ai.t. 40,  Ill,  e  Art.  60,  da  LOM.

Possibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

1.         Trata-se de  projeto de  Lei,  de  autoria do  prefeito lzaias,  pelo  qual

se   busca   criar   o   Programa   Renascentes   de   Jacarei   para   conserva€ao   e   recupera€ao   de

mananciais  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  prestar  apoio  t6cnico  e  financeiro  aos  produtores

rurais.

2.         Na   Mensagem   que   acompanha   o   texto   do   projeto,   o   autor
•rmfc>rma a|ne a .ir(tencfac legivs)atrva a  atender as diretrizes  e  as  pal/ticas  pdb/icas  indicadas  na

Lei   Federal   n°   14.119fe021,   que   instituiu   a   Politica   Nacional  de   Pagamento   pcir  Servicos

Ambientais  -   PNPSA,   sendo   que   a   Programa   Renascentes   6   uma   forma   de   incentivo  a

conservac5o e  desenvolvimento sustent6vel  pela  remunerac5o em troca  do  bern  preservado,

estando o presente PLE de acordo com a Agenda 2030.

3.        a    Pagamento    por    Servicos    Ambientais    -    PSA    constitui

mecanismo  regulat6rio que remunera e  recompensa quem
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servicos ambientais funcionando em prol do bern comum, sendo que a Programa Renascentes

sera custeado e realizado pelo Fundo Municipa/ do Meio Ambiente.

H.       DAFUNDAMENTAC^0

1.         0   art.   30,   ineisos   I   e   11,   da   Constituigao   Federal   autoriza   o

Muriic!rtyio  a  legislar  sobre  assuntos  de  interesse  local  e  a  suplementer  a  legislacao

federal e estadual, no que couber.

2.         Ja   a   inciso   VI   do   art.   24   da   Constituigao   Federal   diz   que   6

concorrente  aos  entes  federativos   a   competeneia   para   legislar  sobre:   "Jforesfiag   c:apdy

pesca,  fauna,  conservapao  da  natureza,  defesa  do  solo  e  dos  recursos  naturais,

protec5o do meio ambiente e controle da poluiFao,. " {g.n).

3.         A  Lei  Organica  do  Municfpio-LOM,  em  seu  artigo40,  incisoHI,

disp6e  que-. "Art.  40  Sao  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito  as  leis  que  disponham

sabre:  in   -   criapao,  estruturac§o  e  atribu;c6es  das  Secrctarias  ou  departamentos

equivalentes e 6rgaos da AdministraF5o Pdblica,." (g.n.).

4.        Ja   o   art.   60   da   LOM   estabelece   que   compete   ao   Prefeito

defender os interesses do MunicipioT .

5.         A  gestao  administrativa,  ocJr s.ua  weiz  compete  ao  Prefeito  que,

nas  presentes  autos,  apresentou  Prqgrama Ambrianfa/ de  acordo  com  a  legisla¢ao  federal

pertinente.

6.         AI6m  disco,  o  art.166  da  LOM  assim  disciplina:  "cabeao floder

Pdblico   Municipal   assegurar   a   direito   a   urn   meio   ambiente   ecologicamente

equilibrado  e  proporcionar  acesso  democr61ico  a  todas  as  formas  de  express5o

cultural,  garantindo  desta  maneira,  uma  sadia  qualidade  de  vida  a  todos  os  sous

habitantes. " .

7.         Com   isso,   alisando  todo   o  conteddo   apresentado,  verificamas

que o  Executivo  Municipal observou os ditames constitucionais e  legais.
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Ill.      DACONCLuSAO

1.         Salientando   que   nao   oumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Jun'dicos a manifesta¢5o sabre o m6rito da proposta, julgamos que ela nao apresenfa quak]uer

impedimento  que  impe€a  a  sua  tramitagao  legislativa,  motivo  pelo  qual  entendemas  que  o

projeto enco/Jfrarse aoto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A    propositura    devera    ser    submetida    as    Comiss6es    de    a)

Constituig5o  e  Justice;  b)  Finangas  e  Orcamento;  c)  Obras,  ServI{os  Pdblicos  e  Urbanismo  e  d)

Defesa do  Meio Ambiente e dos  Direitos dos Animais.

3.         Este6o parecer, opinativo e n5ovinculante.

4.        Ao setor de proposituras, para prosseguimento.

Jacarei,14 dejunho de 2022

RENATAR#OSVIHRA
CONSULTOR JURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

Acolho       o       parecer, Par seus       pr6prios

1  "LOM, Artigo 60 - Ao Prefeito, como chofe da adndnistrac@o, compete dar cumprimento ds delibera€6es da

C@inara, dirigir, fiscalizar e deifender os interesses do Municl|Iio, bern como adotar, de acordo com a lei, todas
as medidas adrieinistrativas de util}dede ptiblica, se:in excedeT as verbas orqumentdrias. ".
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Centro de Documentagao e Informapao

LEI N° 14.119, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

Institui   a   Politica  Nacional   de   Pagamento   por
Servi9os Ambientais; e altera as Leis mos 8.212, de
24 de julho de  1991,  8.629,  de 25  de fevereiro de
1993,  e  6.015,  de  31  de  dezembro  de  1973,  para
adequa-las a nova politica.

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

CApf TULO I
DISPOSIC6ES GERAIS

Art.    1°   Esta   Lei   define   conceitos,   objetivos,   diretrizes,   ag6es   e   crit6rios   de
implantapao  da  Politica  Nacional  de  Pagamento  por  Servigos  Ambientais  (PNPSA),  institui  o
Cadastro  Nacional  de  Pagamento  por  Servigos  Ambientais  (CNPSA)  e  o  Programa  Federal  de
Pagamento  por  Servi?os  Ambientais  (PFPSA),  dispde  sobre  os  contratos  de  pagamento  por
serviaps  ambientais  e altera as  Leis mos  8.212, de 24  de julho  de  1991,  8.629,  de  25  de  fevereiro
de  1993, e 6.015, de 31  de dezembro de  1973.

Art. 20 Para os fins desta Lei, consideram-se:
I   -   ecossistema:    complexo   dinamico   de   comunidades   vegetais,   animais   e   de

microrganismos e o seu meio inorganico que interagem como uma unidade funcional;
11  -  servigos  ecossistemicos:  beneficios  relevantes  para  a  sociedade  gerados  pelos

ecossistemas, em termos de manutengao, recuperag5o ou melhoria das condig6es ambientais, nas
seguintes modalidades:

a) servigos de provisao: os que fomecem bens ou produtos ambientais utilizados pelo
ser  humano  para  consumo  ou  comercializapao,  tais  como  agua,  alimentos,  madeira,  fibras  e
extratos, enti.e outros;

b)  servi9os de  suporte:  os  que  mantem  a perenidade  da  vida na  Terra,  tais  como  a
ciclagem de nutrientes, a decomposieao de residuos, a produgao, a manutengao ou a renovapao da
fertilidade do solo, a polinizaeao, a dispersao de sementes, o controle de populap6es de potenciais
pragas e de vetores potenciais de doengas humanas, a protegao contra a radiapao solar ultravioleta
e a manutengao da biodiversidade e do patrim6nio gen6tico;

c)  servi9os  de  regulagao:  os  que  concorrem  para  a  manutengfro  da  estabilidade  dos

processos ecossistemicos, tais como o sequestro de carbono, a purificagao do ar, a moderapfro de
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eventos climaticos extremos, a manutengao do equil[brio do ciclo hidrol6gico,  a minimizacao de
enchentes e secas e o controle dos processos crfticos de erosao e de deslizamento de encostas;

d)   servicos  culturais:   os   que  constituem  beneficios  nao  materiais  providos  pelos
ecossistemas,   por   meio   da   recreapao,   do   turismo,   da   identidade   cultural,   de   experiencias
espirituais e esteticas e do desenvolvimento intelectual, entre outros;

Ill   -   servieos   ambientais:   atividades   individuais   ou   coletivas   que   favorecem   a
manutengao, a recuperapao ou a melhoria dos servicos ecossistemicos;

IV -pagamento por servi¢os ambientais: transagao de natureza voluntdria, mediante a

qua]   urn  pagador  de  servigos  ambientais  transfere  a  urn  provedor  desses   servigos  recursos
financeiros  ou  outra forma de remunerapao, nas  condic6es acertadas,  respeitadas  as  disposig6es
legais e regulamentares pertinentes;

V -pagador de servi9os ambientais: poder ptiblico, organizapao da sociedade civil ou
agente  privado,  pessoa  fisica  ou  juridica,  de  ambito  nacional  ou  intemacional,  que  prove  o
pagamento dos servigos ambientals mos termos do inciso IV deste capztJ;

VI -provedor de servigos ambientais: pessoa fisica ou juridica, de direito ptiblico ou

privado, ou grupo familiar ou comunitdrio que, preenchidos os criterios de elegibilidade, mantem,
recupera ou melhora as condig6es ambientais dos ecossistemas.

Art. 3° Sao modalidades de pagamento por servigos ambientais, entre outras:
I - pagamento direto, monetario ou nao monetdrio;
11 - prestapao de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas;
Ill - compensagao vinculada a certificado de redugao de emiss6es por desmatamento

e degradapao;
IV -titulos verdes tsrce7z bo#ck);
V -comodato;
VI -Cota de Reserva Ambiental  (CRA), instituida pela Lei n°  12.651, de 25 de maio

de 2012.

§    1°   Outras   modalidades   de   pagamento   por   servigos   ambientais   poderao   ser
estabelecidas por atos normativos do 6rgao gestor da PNPSA.

§   2°   As   modalidades   de   pagamento   deverao   ser   previamente   pactuadas   entre
pagadores e provedores de servigos ambientais.

CApfTULO 11
DA POLiTICA NACIONAL DE PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS (PNPSA)

Secao I
Dos Objetivos e das Diretrizes da PNPSA

Art.  4°  Fica  instituida  a  Po]itica  Nacional  de  Pagamento  por  Servi9os  Ambientais
(PNPSA), cujos objetivos sao:

I  -  orientar  a  atuagao  do poder  ptlblico,  das  organizap6es  da  sociedade  civil  e  dos
agentes privados em relagao ao pagamento por servicos ambientais, de forma a manter, recuperar
ou melhorar os servicos ecossistemicos em todo o territ6rio nacional;

11  -  estimular  a  conservagfro  dos  ecossistemas,  dos  recursos  hidricos,  do  solo,  da
biodiversidade, do patrim6nio gen6tico e do conhecimento tradiciona[ associado;

lil -valorizar econ6mica, social e culturalmente os servigos ecossjstemicos;
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IV - evitar a perda de vegetapao nativa, a fragmentacao de habitats, a desertificagao e
outros processos de degradapao dos ecossistemas nativos e fomentar a conservagfro  sistemica da

paisagem;
V  -  incentivar  medidas  para  garantir  a  seguranca  hidrica  em  regi6es  submetidas  a

escassez de agua para consumo humano e a processos de desertificapao;
VI  -  contribuir  para  a  regulagao  do  clima  e  a  redu¢ao  de  emissdes  advindas  de

desmatamento e degradagao florestal;
VII -reconhecer as iniciativas individuais ou coletivas que favoregam a manutencao,

a recuperagao  ou a melhoria dos  servigos ecossistemicos, por meio de  retribuieao  monefaria ou
nao  monetaria,  prestaeao  de  servigos  ou  outra  forma  de  recompensa,  como  o  fomecimento  de
produtos ou equipamentos;

V{II   -  estimular  a  elaborapao   e   a  execug5o   de  projetos  privados  voluntdrios  de

provimento  e  pagamento  por  servicos  ambientais,  que  envolvaln  iniciativas  de  empresas,  de
Organizap6es  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Ptlblico  (Oscip)  e  de  outras  organizap5es  nao

govemamentais;
IX -estimular a pesquisa cient{fica relativa a valorapao dos servi9os ecossistemicos e

ao   desenvolvimento  de   metodologias  de  execug5o,   de  monitoramento,   de  verificapao  e  de
certificaeao de projetos de pagamento por servicos ambientais;

X  -  assegurar  a  transparencia  das   informac6es  relativas  a  prestacao  de  servigos
ambientals, permitindo a participapao da sociedade;

XI   -   estabelecer  mecanismos   de   gestao   de   dados   e   informag6es   necessdrios   a
implantapao e ao monitoramento de apdes para a plena execugao dos servigos ambientais;

XII  -  incentivar  o  setor  privado  a  incorporar  a  medigao  das  perdas  ou  ganhos  dos
servigos ecossistemicos nas cadeias produtivas vinculadas aos seus neg6cios;

XIII - incentivar a criapao de urn mercado de servigos ambientais;
XIV - fomentar o desenvolvimento sustenfavel.
§   1°  A  PNPSA  devefa  integrar-se  as  demais  politicas  setoriais  e  ambientais,  em

especial a Polftica Nacional do Meio Ambiente, a Politica Nacional da Biodiversidade, a Politica
Nacional de Recursos Hidricos, a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima, a Politica Nacional
de  Educa9ao  Ambiental,  ds  normas  sobre  acesso  ao  patrim6nio  genetico,  sobre  a  protegao  e  o
acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartigao de beneficios para conservagao
e uso sustenfavel  da biodiversidade e,  ainda,  ao  Sistema Nacional de Unidades  de  Conservagao
da Natureza e aos servigos de assistencia t6cnica e extensao rural.

§ 20 A PNPSA sera gerida pelo 6rgao central do Sistema Naciona] do Meio Ambiente
(Sisnama).

Art.  50 Sao diretrizes da PNPSA:
I -o atendimento aos principios do provedor-recebedor e do usuario-pagador;
11 - o reconhecimento de que a manuteneao, a recuperapao e a melhoria dos servigos

ecossistemicos contribuem para a qualidade de vida da populapao;
Ill   -   a   utilizacfro   do   pagamento   por   servigos   ambientais   como   instrumento   de

promocfro  do  desenvolvimento  social,  ambiental,  econ6mico  e  cultural  das populag6es  em  area
rural  e  urbana  e  dos  produtores  rurais,  em  especial  das  comunidades  tradicionais,  dos  povos
indfgenas e dos agricultores familiares;

IV  -  a  complementaridade  do  pagamento  por  servigos  ambientais  em  relagao  aos
instrumentos de comando e controle relacionados a conserva§ao do meio ambiente;
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V - a integraeao e a coordenapao das pol[ticas de meio ambiente, de recursos hidricos,
de agricultura,  de energia, de transporte,  de pesca,  de aquicultura e de desenvolvimento urbano,
entre outras, com vistas a manutengao, a recuperagao ou a melhoria dos servigos ecossistemicos;

VI - a complementaridade e a coordenapao entre programas e projetos de pagamentos

por  servigos  ambientais  implantados  pela  Uniao,  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal,  pelos
Municipios, pelos Comites de Bacia Hidrogfafica, pela iniciativa privada, por Oscip e por outras
organizag6es nao govemamentais, consideradas as especificidades ambientals e socioecon6micas
dos  diferentes  biomas,  regi6es  e  bacias  hidrograficas,  e  observados  os  principios  estabelecidos
nesta Lei;

VII  -  o  reconhecimento  do  setor  privado,  das  Oscip  e  de  outras  organizag5es  nfo

govemamentais  como  organizadores,  financiadores  e  gestores  de  projetos  de  pagamento  por
servi9os ambientais, paralelamente ao setor ptiblico, e como indutores de mercados voluntarios;

VIII -a publicidade, a transparencia e o controle social nas relag6es entre o pagador e
o provedor dos servicos ambientais prestados;

IX - a adequagao do im6vel rural e urbano a legislacao ambiental;
X -  o aprimoramento dos m6todos de monitoramento, de verificapao,  de avaliapao e

de certificapao dos servigos ambientais prestados;
XI   -   o   resguardo   da   proporcionalidade   no   pagamento   por   servigos   ambientais

prestados;
XII - a inclusao socioecon6mica e a regularizapao ambiental de populap6es rurais em

situapao  de  vulnerabilidade,  em  consonancia  com  as  disposie6es  da  Lei  n°  12.512,  de   14  de
outubro de 2011.

CApiTULO 111
D0 PROGRAMA FEDERAL DE PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS (PFPSA)

Secao I
Disposic6es Gerais

Art.   6°  Fica  criado  o  Programa  Federal   de  Pagamento  por  Servicos  Ambientais
(PFPSA),   no   ambito   do   6rgao   central   do   Sisnama,   com   o   objetivo   de  efetivar  a  PNPSA
relativamente   ao   pagamento   desses   servigos   pela   Uniao,   nas   ap6es   de   manutencao,
recuperagao  ou  de  melhoria  da  cobertura  vegetal  nas  areas  prioritarias  para  a  conservagfro,
combate   a   fragmentapao   de   habitats,   de   formagao   de   corredores   de   biodiversidade   e
conserva¢ao dos recursos hi'dricos.

§  1°  As  ag6es  para  o  pagamento  por  servigos  ambientais  previstas  no  cop#f  deste
artigo nao impedem a identificagao de outras, com novos potenciais provedores.

§  20  A  contrata9ao  do  pagamento  por  servi9os  ambientais  no  ambito  do  PFPSA,
observada  a  importancia  ecol6gica  da  area,  tefa  como  prioridade  os  servigos  providos  por
comunidades tradicionais,  povos  indigenas,  agricultores  familiares  e  empreendedores  familiares
rurais definidos nos termos da Lei n°  I 1.326, de 24 de julho de 2006.

§ 3° Na execugfro do PFPSA, respeitadas as prioridades definidas no § 2° deste artigo,
o  6rgfro  gestor  darn preferencia  a  realizagao  de parcerias  com  cooperativas,  associap6es  civis e
outras formas associativas que permitam dar escala as ap6es a serem implementadas.

§ 4° Sao requisitos gerais para participapao no PFPSA:
I - enquadramento em uma das ap6es definidas para o Programa;
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11  - mos  im6veis privados, ressa]vados aqueles a que se refere o inciso IV do capwj do
art.  8° desfa Lei, comprovapao  de uso ou ocupapao regular do  im6vel, por meio de  inscricao no
Cadastro Ambiental Rural (CAR);

Ill -formalizagfro de contrato especifico;
IV - outros estabelecidos em regulamento.
§  5°  0  contrato  de  pagamento  por  servicos  ambientais  pode  ocorrer  por  termo  de

adesao, na forma de regu]amento.
§   6°  No   ambito   do  PFPSA,   o  pagamento   por  servigos   ambientais   depende   de

verificacfro  e  comprovagao  das  ap6es  de  manutengao,  de  recuperapfro  ou  de  melhoria  da  area
objeto de contratagao, conforme regulamento.

§ 7° Para o financiamento do PFPSA poderao ser captados recursos de pessoas fisicas
e  de  pessoas  juridicas  de  direito  privado  e  perante  as  agchcias  multilaterais  e  bilateraf s  de
cooperagao intemacional, preferencialmente sob a forma de doa96es ou sem Onus para o Tesouro
Nacional, exceto mos casos de contrapartidas de interesse das partes.

§  8°  0  PFPSA  sera  avaliado,  pelo  6rgao  colegiado  referido  no  art.   15  desta  Lei,  a
cada  4  (quatro)  anos]   ap6s   sua  efetiva  implantapao. velado elo   Presidente   da
Repdblica.   manlido  pelo  Congresso  Nac.tonal  e   publicado   na   Edicdo   Exlru   D   do   DOU  de
26/ 3;!2 021 )

Segiv H
Das Agiv do PFPSA

Art. 7° 0 PFPSA promoverd ag6es de:
I  -  conservagao  e  recuperacao  da vegetagao  nativa,  da vida  silvestre  e  do  ambiente

natural  em  dreas rurais,  notadamente naquelas de  elevada diversidade biol6gica,  de  importancia
para  a  formagao  de  correderes  de  biodiversidade  ou  reconhecidas  como   prioritdrias  para  a
conservagao da biodiversidade, assim definidas pelus 6rgaus do Sisnama;

11   -   conservapao   de  remanescentes  vegetais  em  areas  urbanas  e  periurbanas  de
importancia para a manuteneao e a melhoria da qualidade do ar, dos recursos hfdricos e do bem-
estar da populapao e para a formagao de coITedores ecol6gicos;

IH - conservac5o e melhoria da quantidade e da qualidade da 4gua, especialmente em
bacias  hidrogrdficas  com  cobertura  vegetal  critica  importantes  para  o  abastecimento  humano  e
para a dessedenta¢o animal ou em areas sijeitas a risco de desastre;

IV - conservaeao de paisagens de grande beleza c6nica;
V - recupera9ao e recomposicao da cobertura vegetal nativa de areas degradadas, por

meio do plantio de esp5cies nativas ou por sistema agroflorestal;
VI  -manejo sustentavel de sistemas agricolas, agroflorestais e agrossilvopastoris que

contribuam   para   captura   e   retengfro   de   carbono   e   conservapao   do   solo,   da   dgua   e   da
biodiversidade;

VTI  -  manutengfro  das  areas  cobertas  por  vegetap5o  nativa  que  seriam  passiveis  de
autorizapao de supressao para uso altemativo do solo.

Secao in
Dos Criterios de Aplicacao do PFPSA

Art. 80 Podem ser objeto do PFPSA:
I - areas cobertas com vegetagao nativa;
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11  -  areas  sujeitas  a  restaurapao  ecossistemica,  a  recuperapao  da  cobertura  vegetal
nativa ou a plantio agroflorestal;

Ill - unidades de conservagao de protegao integral, reservas extrativistas e reservas de
desenvolvimento sustentavel, mos termos da Lei n° 9.985, de  18 de julho de 2000;

IV  - terras  indfgenas,  territ6rios  quilombolas e  outras  areas  legitimamente  ocupadas
por   populap6es   tradicionais,   mediante   consulta   pr5via,   mos   termos   da   Convengao   169   da
Organizapao lntemacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indigenas e Tribais;

V   -  paisagens   de   grande   beleza  cenica,   prioritariamente  em   areas   especiais   de
interesse turistico ;

VI  -  areas  de  exclusao  de  pesca,  assim  consideradas  aquelas   interditadas  ou  de
reservas,   onde   o   exercicio   da   atividade   pesqueira   seja   proibido   transit6ria,   peri6dica   ou
permanentemente, por ato do poder ptiblico;

VII - areas prioritarias para a conservagao da biodivei.sidade, assim defmidas por ato
do poder ptiblico.

§  1° Os recui.sos decorrentes do pagamento por servigos ambientais pela conservapao
de   vegetagao   nativa   em   unidades   de   conservapao   serao   aplicados   pelo   6rgao   ambiental
competente  em  atividades  de  regularizagao  fundiaria,  elabora9ao,  atualizapao  e  implantapao  do
plano  de  manejo,  fiscalizapao  e  monitoramento,  manejo  sustentavel  da biodiversidade  e  outras
vinculadas   a   prdpria   unidade,   consultado,   no   caso   das   unidades   de   conservapao   de   uso
sustentavel,  o  seu  conselho  deliberativo,  o  qual  decidira  sobre  a  destinapao  desses  recursos.

velado elo  Presidente  da Re titblica man[ido elo Con resso  Naciona[  e ub[icado
na Ecli ao Extra D do DOU de  26/3/2021

§ 20 Os recursos decorrentes do pagamento por servigos ambientais pe]a conservagao
de  vegetag5o  nativa  em  terras  indigenas  serao  aplicados  em  conformidade  com  os  planos  de
gestao territorial  e  ambiental  de terras  indigenas,  ou  documentos equivalentes,  elaborados pelos
povos indfgenas que vivem em cada terra.

§  3° Na contratagao  de pagamento por  servieos  ambientais  em  areas  de exclusao de
pesca,   podem   ser   recebedores   os   membros   de   comunidades   tradicionais   e   os   pescadores
profissionais que, historicamente, desempenhavam suas atividades rio perimetro protegido e suas
adjacencias, desde que atuem em conjunto com o 6rgao ambiental competente na fiscalizaeao da
area.

Art.  9° Em  relapao  aos  im6veis privados,  sfro  e[egiveis para provimento  de  servieos
ambientais:

I -os  situados  em  zona rural  inscritos no  CAR, previsto  na Lei n°  12.651,  de 25  de
maio de 2012, dispensada essa exigencia para aqueles a que se refere o inciso IV do cczpw/ do art.
8° desta Lei;

11 - os situados em zona urbana que estejam em conformidade com o plano diretor, de

que trata o  §  1° do art.  182 da Constituicao Federal, e com a legislapao dele decorrente;
Ill - as Reservas Particulares do Patrim6nio Natural (RPPNs) e as areas das zonas de

amortecimento e  dos corredores  ecol6gicos cobertas por vegeta9ao  nativa,  mos termos da Lei  n°
9.985, de  18 deju]ho de 2000.

Paragrafo  dnico.  As  Areas  de  Preservacao  Permanente,  Reserva Legal  e  outras  sob
limitacao  administrativa mos termos da legislacao ambiental  serao  elegiveis para pagamento por
servieos ambientais com uso de recursos pifelicos, conforme regulamento,  com preferencia para
aquelas localizadas em bacias hidrogrificas consideradas criticas para o abastecimento pdb[ico de
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agua,  assim  definidas  pelo  6rgao  competente,  ou  em  areas  prioritatas  para  conservagao  da
diversidade biol6gica em processo de desertificacao ou avangada fragmentapao.

Art.   10.  i  vedada  a  aplicagao  de  recursos  pdb]icos  para  pagamento  por  servigos
ambientais:

I - a pessoas  fisicas e juridicas inadimplentes em relacao a termo de ajustamento de
conduta ou de compromisso firmado com os 6rgaos competentes com base nas Leis mos 7.347, de
24 dejulho de  1985, e  12.651, de 25 de maio de 2012;

11  - referente a areas embargadas pelos 6rgaos do  Sisnama, conforme disposic6es da
Lei n°  12.651, de 25 de malo de 2012.

Art.  11. 0 poder pdblico fomentar5 assistencia tecnica e capacitagao para a promogao
dos   servigos   ambientais   e   para   a   definieao   da   m6trica   de   valoragao,   de   validagao,   de
monitoramento,   de   verjficacao   e   de   certificapao   dos   servigos   ambientais,   ben   como   de
preservagao e publicizacao das informap5es.

Paragrafo tinico. 0 6rgao central do Sisnama consolidat e publicara as metodologias
que darao suporte a assistencia t6cnica de que trata o capwJ deste artigo.

Se€ao IV
Do Contrato de Pagamento por Services Ambientais

Art.  12.  0 regulamento definira as clausulas essenciais para cada tipo de contrato de
pagamento por servigos ambientais, consideradas obrigat6rias aquelas relativas:

I  -  aos  direitos  e  ds  obrigap6es  do  provedor,  incluidas  as  ac6es  de  manuten9ao,  de
recuperagao  e  de  melhoria  ambiental  do  ecossistema  por  ele  assumidas  e  os  criterios  e  os
indicadores da qualidade dos servigos ambientais prestados;

11  -  aos  direitos  e  as  obrigac6es  do  pagador,  incluidos  as  formas,  as  condig6es  e  os

prazos de realiza?fro da fiscalizapao e do monitoramento;
Ill -as condic6es de acesso, pelo poder pdblico, a area objeto do contrato e aos dados

relativos  as  apses  de  manutengao,  de  recuperapao  e  de  melhoria  anibiental  assumidas  polo
provedor,   em   condi¢6es  previamente  pactuadas   e  respeitados  os   limites   do   sigilo   legal   ou
constitucionalmente prev isto.

Paragrafo  inico.  No  caso  de  propriedades  rurais,  o  contrato  pode  ser  vinculado  ao
im6vel por meio da instituicao de servidao ambiental.

Art.   13.  0  contrato  de  pagamento  por  servigos  ambientais  deve  ser  registrado  no
Cadastro  Nacional  de  Pagamento  por  Servigos  Ambientais.

viblica.   rnan{ido elo  Con resso  Nacionnl  e
o  vetado elo  Presidente  da

ublicado  na  Edi Ex[ra  D  do  DOU  de
26/3/2021 )

Art.14.  Os  contratos de pagamento por  servieos  ambientais  que  envolvam recursos
pdblicos  ou  que  sejam  objeto  dos  incentivos  tributaries  previstos  no  art.  17  desta  Lei  estafao
sujeitos a fiscalizapao pelos 6rgaos competentes do poder ptiblico.

Par&grafo inico.  Os serviaps anbientais prestados podem ser submetidos a validag5o
ou a certificac5o por entidade tdehico-cientffica independente, na forma do regulamento.
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Secao V
Da Governanqu

Art.  15. 0 PFPSA contard com urn 6rgao colegiado com atribuig5o de:
I - propor prioridades e criterios de aplicapao dos recursos do PFPSA;
11  -  monitorar  a  conformidade  dos  investimentos  realizados  pelo  PFPSA  com  os

objetivos e as diretrizes da PNPSA, ben como propor os ajustes necessdrios a jmplementapfro do
Prograna;

Ill - avaliar, a cada 4 (quatro) anos, o PFPSA e sugerir as adequag6es necessdrias ao
Programa;

IV  - manifestar-se, anualmente,  sobre o plano  de aplicapao de  recursos do  PFPSA  e
sobre  os crit6rios de  metrica de valorapao,  de validagao,  de  monitoramento,  de verificapao e  de
certificagao dos servi9os ambientais utilizados pelos 6rgaos competentes.

§   1°  0  6rgao  colegiado  previsto  no  cc}p#J  deste  artigo  sera  composto,  de  foma
parifaria,  por  representantes  do  poder  phblico,  do  setor  produtivo  e  da  sociedade  civil  e  sera
presidido pelo titular do 6rgao central do Sisnama.

§  20 A participapao no  6rgao  colegiado previsto no  capw/ deste  artigo  6 considerada
de relevante interesse pfrolico e nao sera remunerada.

§  3° 0 regulamento definird a composigao do colegiado, e os representantes do setor
produtivo  e  da  sociedade  civil  deverao  ser  escolhidos  entre  seus  pares,  por  meio  de  processo
eletivo.

§ 40 Comporao o colegiado as organizag6es da sociedade civil que trabalham em prol
da defesa do  meio ambiente, ben  como  as  que representam provedores de  servigos  ambientais,
como  povos   indigenas,   comunidades  tradicionais,   agricultores   familiares   e   empreendedores
{alndhi\ares [uralLs. (Arliso ve[ado pelo Presidenle da ReDdblica. mantido pelo C(jn5±resso Nacional

ublicado na Edi Extra D do DOU de 26/3/2021

Se$5o VI
Do Cadastro Nacional de Pagamento por Servicos Ambientais (CNPSA)

Art.16.  Fica instituido  o Cadastro Nacional  de  Pagamento por  Servigos Ambientais
(CNPSA),  mantido  pelo  6rgao  gestor  do  PFPSA,  que  contera,  no  minimo,  os  contratos  de
pagamento por servigos ambientais realizados que envolvam agentes ptiblicos e privados, as areas
potenciais  e  os  respectivos  servieos  ambientais  prestados  e  as  metodologias  e  os  dados  que
fundamentaram  a valorag5o  dos  ativos  ambientais,  bern como  as  informap6es  sobre  os  planos,
programas e projetos que integram o PFPSA.

§  1°  0  CNPSA  unificara,  em  banco  de  dados,  as  informap6es  encaminhadas  pelos
6rgaos  federais,  estaduais  e  municipais  competentes,  pelos  agentes  privados,  pelas  Oscip  e  por
outras  organizag6es  nao  govemamentais  que  atuarem  em  projetos  de  pagamento  por  servicos
ambientais.

§   2°  0  CNPSA   sera  acessivel   ao  ptiblico   e   integrado   ao   Sistema  Nacional   de
Informap6es  sobre  Meio Ambiente (Sinima),  ao  Sistema de  Informagao  sobre  a Biodiversidade
Brasileira  (SiBBr)  e  ao   Sistema  de  Cadastro  Ambiental  Rural  (Sicar).
Presidenle  da  Re tlblica rnantid() elo  Con resso Nacional  e

o  vetad()
ublicado  na  Edi Extra  D  dt)

DOU de
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CAPITULO IV
DOS INCENTIVOS

Art.  17. Os valores recebidos a tfulo de pagamento por serviaps ambientais. definido
no  inciso  lv  do  ciqp!¢f do  art.  2° desta Lei,  nao  integram  a base  de  cdlculo  do  Imposto  sobre  a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, da Contribuigao Social sobre o Lucro Lfquido (CSLL),
da  Contribuieao  para  os  Programas  de  Integrapao  Social  e  de  Formapao  do  Patrim6nio  do
Servidor  Pilblico  O'IS/Pasep)  e  da  Contribuicao  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social
(Co fins).

Paragrafo  thico.  0  disposto  no  cqpc¢r  deste  artigo  aplica-se  somente  aos  contratos
realizados  pelo  poder  pilblico   ou,   se  firmados  entre  particulares,  desde  que  registrados  no
CNPSA,   sujeitando-se   o   contribuinte   ds   ap6es   fiscalizat6rias   cabiveis.   /4r/7.go   ve/crcJo   Ire/a
Presidenle da Re_ptiblica, man{ido pelo Congresso Nacional e publicado no  DOU de  11/6,''2021 )

Art.18. quTADO).

Art.19. quTAlro).

CApiTULO V
DISPOSICOES FINAIS

Art. 20. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, a Unifro podera firmar convenios
com Estados,  com  o  Distrito  Federal,  com  Municftyios e  com  entidades de direito ptiblico,  bern
como  termus  de  parceria  com  entidades  qualificadas  como  organizap6es  da sociedade  civil  de
interesse pdblico, mos termos da Lei n° 9.790, de 23 de marco de  1999.

Art. 21. As receitas oriundas da cobranca pelo uso dos recursos hidricos de que trata a
LLei n° 9.433, de 8 de janeiro de  1997, poderao ser destinadas a ae6es de pagamento por serviaps
anibientais que promovam a conservapao e a melhoria da quantidade e da qualidade dos recursos
hfdricos e dever5o ser aplicadas conforme decis5o do comite da bacia hidrogranca.

Art. 22. As obrigac6es constantes de contratos de pagamento por servicos ambientais,
quando  se referirem a conservapao ou restaurapao  da vegetagao nativa em  im6veis particulares,
ou   mesmo   a   adog5o   ou   manutenc5o   de   determinadas   praticas   agrfcolas,   agroflorestais   ou
agrossilvopastoris, ten natureza propJer re#€  e  devem  ser cumpridas pelo  adquirente  do  im6vel
nas condie6es estabelecidas contratualmente.

Art.  23.  0  §  9°  de  art.   12  da  Lei  n°  8212,  de  24  de julho  de  1991,  passa  a  vigorar
acrescido do seguinte inciso VIII:

VIII   -   a   participapao   em  programas   e   ac6es   de   pagamento   por   servigos
ambientais.

" OJR)
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Art.  24.  0  art.   10  da  Lei  n°  8.629,  de  25  de  fevereiro  de   1993,  passa  a  vigorar
acrescido do seguinte inciso V:

"Art.10

V  -  as  areas  com  remanescentes  de  vegetapao  nativa efetivamente  conservada
nao  protegidas  pela  legislaeao  ambiental  e  nao  submetidas  a  explorapao  mos
termos do inciso IV do § 3° do art. 6° desta Lei." (NR)

Art.  25.  0 inciso I do capct/ do art.167  da Lei  n° 6.015, de 31  de dezembro de  1973,

passa a vigorar acrescido do seguinte item 45:

45.  do  contrato  de  pagamento  por  servigos  ambientais,  quando  este  estipular
obrigac6es de natureza propfcr rero;

" quR)

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Brasilia,13 de janeiro de 2021 ; 2000 da lndependencia e  133° da Reptiblica.
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