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§ 2º Os recursos decorrentes do pagamento por serviços ambientais pela
conservação de vegetação nativa em terras indígenas serão aplicados em conformidade
com os planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, ou documentos
equivalentes, elaborados pelos povos indígenas que vivem em cada terra.

Nº 9, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Art. 22. As obrigações constantes de contratos de pagamento por serviços
ambientais, quando se referirem à conservação ou restauração da vegetação nativa em
imóveis particulares, ou mesmo à adoção ou manutenção de determinadas práticas
agrícolas, agroflorestais ou agrossilvopastoris, têm natureza propter rem e devem ser
cumpridas pelo adquirente do imóvel nas condições estabelecidas contratualmente.

§ 3º Na contratação de pagamento por serviços ambientais em áreas de
exclusão de pesca, podem ser recebedores os membros de comunidades tradicionais e os
pescadores profissionais que, historicamente, desempenhavam suas atividades no
perímetro protegido e suas adjacências, desde que atuem em conjunto com o órgão
ambiental competente na fiscalização da área.

Art. 23. O § 9º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:
"Art. 12. ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
§ 9º .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Art. 9º Em relação aos imóveis privados, são elegíveis para provimento de
serviços ambientais:

VIII - a participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais.
................................................................................................................................" (NR)

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

Art. 24. O art. 10 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso V:

II - os situados em zona urbana que estejam em conformidade com o plano
diretor, de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal, e com a legislação dele
decorrente;

"Art. 10. ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V - as áreas com remanescentes de vegetação nativa efetivamente conservada
não protegidas pela legislação ambiental e não submetidas a exploração nos termos
do inciso IV do § 3º do art. 6º desta Lei." (NR)

III - as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e as áreas das zonas
de amortecimento e dos corredores ecológicos cobertas por vegetação nativa, nos termos
da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 25. O inciso I do caput do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, passa a vigorar acrescido do seguinte item 45:

Parágrafo único. As Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e outras
sob limitação administrativa nos termos da legislação ambiental serão elegíveis para
pagamento por serviços ambientais com uso de recursos públicos, conforme regulamento,
com preferência para aquelas localizadas em bacias hidrográficas consideradas críticas para
o abastecimento público de água, assim definidas pelo órgão competente, ou em áreas
prioritárias para conservação da diversidade biológica em processo de desertificação ou
avançada fragmentação.

"Art. 167. ...............................................................................................................
I - ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
45. do contrato de pagamento por serviços ambientais, quando este estipular
obrigações de natureza propter rem;
................................................................................................................................" (NR)

Art. 10. É vedada a aplicação de recursos públicos para pagamento por serviços
ambientais:

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

I - a pessoas físicas e jurídicas inadimplentes em relação a termo de
ajustamento de conduta ou de compromisso firmado com os órgãos competentes com
base nas Leis nos 7.347, de 24 de julho de 1985, e 12.651, de 25 de maio de 2012;
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II - referente a áreas embargadas pelos órgãos do Sisnama, conforme disposições
da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
Art. 11. O poder público fomentará assistência técnica e capacitação para a
promoção dos serviços ambientais e para a definição da métrica de valoração, de
validação, de monitoramento, de verificação e de certificação dos serviços ambientais, bem
como de preservação e publicização das informações.

Atos do Poder Executivo
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Parágrafo único. O órgão central do Sisnama consolidará e publicará as metodologias
que darão suporte à assistência técnica de que trata o caput deste artigo.
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Seção IV
Do Contrato de Pagamento por Serviços Ambientais

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, resolve:

Art. 12. O regulamento definirá as cláusulas essenciais para cada tipo de contrato
de pagamento por serviços ambientais, consideradas obrigatórias aquelas relativas:

ADMITIR,

I - aos direitos e às obrigações do provedor, incluídas as ações de manutenção,
de recuperação e de melhoria ambiental do ecossistema por ele assumidas e os critérios
e os indicadores da qualidade dos serviços ambientais prestados;

na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Oficial, MANUEL AMBROSIO MENCIA,
Vice-Presidente da Enterprise Florida.

II - aos direitos e às obrigações do pagador, incluídos as formas, as condições
e os prazos de realização da fiscalização e do monitoramento;

República.
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III - às condições de acesso, pelo poder público, à área objeto do contrato e aos
dados relativos às ações de manutenção, de recuperação e de melhoria ambiental
assumidas pelo provedor, em condições previamente pactuadas e respeitados os limites do
sigilo legal ou constitucionalmente previsto.
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Parágrafo único. No caso de propriedades rurais, o contrato pode ser vinculado
ao imóvel por meio da instituição de servidão ambiental.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, resolve:

Art. 13. (VETADO).

ADMITIR,

Art. 14. Os contratos de pagamento por serviços ambientais que envolvam
recursos públicos ou que sejam objeto dos incentivos tributários previstos no art. 17 desta
Lei estarão sujeitos à fiscalização pelos órgãos competentes do poder público.

na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Oficial, MANUEL JOHN GONZALEZ,
Conselheiro Comercial do Condado de Miami-Dade.

Parágrafo único. Os serviços ambientais prestados podem ser submetidos à validação
ou à certificação por entidade técnico-científica independente, na forma do regulamento.

República.
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Seção V
Da Governança

Presidência da República

Art. 15. (VETADO).
Seção VI
Do Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA)

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM

Art. 16. (VETADO).

Nº 9, de 13 de janeiro de 2021.

CAPÍTULO IV
DOS INCENTIVOS

Senhor Presidente do Senado Federal,

Art. 17. (VETADO).

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição,
decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o
Projeto de Lei Complementar nº 101, de 2020, que "Estabelece o Programa de
Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal; altera a
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Complementar nº 156, de 28 de
dezembro de 2016, a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, a Lei Complementar
nº 173, de 27 de maio de 2020, a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Lei nº 12.348,
de 15 de dezembro de 2010, a Lei nº 12.649, de 17 de maio de 2012, e a Medida Provisória
nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências".

Art. 18. (VETADO).
Art. 19. (VETADO).
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, a União poderá firmar
convênios com Estados, com o Distrito Federal, com Municípios e com entidades de direito
público, bem como termos de parceria com entidades qualificadas como organizações da
sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.

Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos:
Art. 7º

Art. 21. As receitas oriundas da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de que
trata a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, poderão ser destinadas a ações de
pagamento por serviços ambientais que promovam a conservação e a melhoria da
quantidade e da qualidade dos recursos hídricos e deverão ser aplicadas conforme decisão
do comitê da bacia hidrográfica.
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"Art. 7º Os recursos liberados anualmente por meio do Plano de Promoção do
Equilíbrio Fiscal deverão observar os limites estabelecidos nos termos do § 4º do art.
1º para os entes aptos a receber garantia da União."
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