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LEI MUNICIPAL DE N1. 524 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014
"Autoriza a Prefeitura Municipal a instituir o Programa Servicos
Ambiental e estabelecer convênios corn o Estado de So Paulo
para a execucão de projetos de pagamentos por servicos
ambientais."
CELIA MARIA FERRACIOLI DO SANTOS, Prefeita Municipal de So José da Bela

Vista, no uso de suas atribuiçöes legais que lhe so conferidas, faz saber que a
Câmara Municipal, APROVOU e ELA PROMULGA e SANCIONA a seguinte LEI:

Artigo 12.Para efeitos dessa Lei, consideram-se:

I. Servicos ecossistêmicos: benefIcios que as pessoas obtêrn dos ecossisternas;

II. Serviços ambientais: Servicos ecossistêrnicos que tern irnpactos positivos alérn da area onde sào
gerados;

III. Pagamentos por servicos ambientais: transaço voluntaria através da qual urna atividade
desenvolvida por urn provedor de servicos ambientais, que conserve ou recupere urn servico arnbiental
previamente definido, é rernunerada por urn pagador de serviços ambientais, rnediante a cornprovacào
do atendirnento das disposicães previarnente contratadas nos terrnos dessa lei;

IV. Pagador de servicos ambientais: pessoa Ilsica ou jurIdica, publica Cu privada, que paga por serviços
ambientais, dos quals se beneficia direta cu indiretarnente;

V. Provedor de servicos ambientais: pessoa fIsica ou jurIdica que executa, rnediante rernuneraco,
atividades que conservern ou recuperern serviços ambientais, definidos nos terrnos desta Lei;

Artigo 2. 0 Prograrna Municipal de Pagarnentos por Servicos Arnbientais estabelecerá:

I. Projeto de pagarnentos por Serviços Arnbientais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major Joäo Soares, n11.236-Cx. P.03-Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-S5o José da Bela Vista-SP
CNPJ.N°59.851 .600/0001 -06
II. Recursos financeiros para a execuca dos Projetos de Pagamentos por Serviças Ambientais.

Artigo 32• Os projetos de Pagamentos par Serviços Ambientais deveram definir:

I. Tipos e caracterIsticas de servicos ambientais que sero contemplados;

II. Area para execucào do projeto;

Ill. Critérios de elegibilidade e priarizaço dos participantes;

IV. Requisitas a serem atendidos pelos participantes;

V. Critérios para a aferiçào dos serviças ambientais prestados;

VI. Critérios para a cálculo dos valores a serem pagas;

VII. Prazos mInimas e máximas a serem observadas nos contratos.

Artigo 42• Fica a Prefeitura Municipal autorizada a firmar canvênio cam a Gaverno do Estado de Sào
Paula, par meia de sua Secretaria do Meia Ambiente, para a execuca de Prajeto de Pagamenta par
Servicos Ambientais par termos previstos na Lei Estadual 13.798, de 9 de novembro de 2009, no Decreta
Estadual 55.947 de 24 de junha de 2010 e em normas complementares.
Artigo 52 Fica a Prefeitura Municipal Autarizada a firmar convênias cam autras setares püblicos ou
privadas para a execucàa de Projetos de Pagamentos par Servicas Ambientais.

Artigo 62. A adesàa aos Programas de Pagamentos par Servicas Ambientais será valuntária e deverá ser
formalizada par meia de cantrata firmado entra a Provedor de Servicas Ambientais e a Prefeitura
Municipal, no qual seràa expressamente definidas as assuntos assumidas, requisitas, prazas de
execucOes, prazas de execuçàa e demais candicôes a serem cumpridas pelo Pravedar para fazer jus a
remuneraçàa, confarme fixado em decreto regulamentadar.
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provedores de serviços ambientais serào selecionados dentre os interessados de acordo corn as
diretrizes e critérios de elegibilidade definidos nos projetos, devendo ser assegurada a observância dos
princIpios de publicidade, isonomia e impessoalidade.

§ 2. Os valores a serem pagos aos provedores de servicos ambientais devero ser proporcionais aos
servicos prestados considerando a extensào e caracterIsticas da area envolvida, os custos de
oportunidade as acOes efetivarnente realizadas.

Artigo 72• Esta lei entra em vigor na data de sua publicaco, revogando-se as disposicöes em contrário.

Säo José da Bela Vista/SP, Em 30 de Setembro de 2014.
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CELIA MAR?ERACIOU DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL
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Senhor presidente:

Segue em anexo cópia da Lei Municipal de n01.524 de 30/09/2014 devidamente
sancionada e para as providências pertinentes.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ DA I I BATISTA
SECRETARIO DE
LÜNçA PUBLICA MUNICIPAL

Ao Exmo.Sr.
VICENTE DE PAULA MASSINO
MD.Presidente da Câmara Municipal de
São José da Bela Vista-SP

