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Apresentação
A harmonização da legislação doméstica sobre mudanças climáticas é um dos
principais desafios das nações que ratificaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima.
Em 2007, com a divulgação do Quarto Relatório de Avaliação do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), indicou-se que a ação do homem seria
responsável pelos cenários estimados de alterações do clima, com seus impactos sobre a qualidade de
vida na Terra. Uma atuação mais incisiva do Congresso Nacional para adotar medidas de
enfrentamento às causas desse fenômeno resultou nas atividades da Comissão Mista Especial sobre
Mudanças Climáticas, em 2007 e 2008.
O principal desdobramento desses trabalhos foi a instalação, em 2009, da Comissão
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC). Desde então, o Colegiado, integrado por
Senadores e Deputados Federais, tem promovido debates fundamentais sobre o tema. Talvez o mais
fundamental deles seja a necessidade de harmonizar as legislações federal, estadual e municipal, no
sentido de promover equilíbrio federativo no trato do tema.
Conforme apresentamos nesta publicação, 22 Estados da Federação já editaram
normas específicas sobre mudança do clima. Alguns inclusive se anteciparam à legislação federal, a Lei
nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Foram os casos do Amazonas, de Goiás, de Santa Catarina e de São Paulo.
Em relação à legislação municipal, considerando que o País tem mais de cinco mil
municípios, a presente obra seleciona normas de algumas capitais, que podem servir de parâmetro,
dada a abrangência dos temas abordados em relação à Política Nacional.
O esforço de harmonizar e implementar essa legislação é um desafio e também uma
responsabilidade, fundamentada na competência comum prevista pela Constituição Federal em
matéria ambiental, conforme art. 23, incisos VI e VII.
A presente publicação tem como norte essa premissa. Seu objetivo é facilitar a
pesquisa e o entendimento de legisladores, de gestores públicos e da sociedade sobre o complexo
sistema de medidas para evitar e atenuar os possíveis efeitos do aquecimento global, assim como para
reduzir suas causas.
Esse é o cerne e a essência das normas de proteção ao meio ambiente, que cuidam do
direito de todos a uma sadia qualidade de vida.
Brasília - 2013

Senadora Vanessa Grazziotin
Presidenta CMMC

Deputado Sarney Filho
Relator CMMC
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Contextualização da questão climática
Constituição Federal:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
(...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação;
(...)
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
O direito intergeracional ao meio ambiente equilibrado é um dos princípios
constitucionais da ordem econômica e compete a todos o dever de defendê-lo e preservá-lo. Na
contramão da sadia qualidade de vida idealizada pela Constituição Federal, os cenários de mudanças
climáticas para este século, estimados a partir dos dados científicos apresentados pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, na sigla em inglês para “Intergovernmental
Panel on Climate Change”), associam-se de forma significativa ao crescente acúmulo de gases gerados
pela combustão de energias fósseis desde a Revolução Industrial.
O efeito estufa determina a sobrevivência humana. Por meio desse fenômeno natural,
uma porção da energia solar incidente sobre a superfície do Planeta é refletida e, em vez de retornar
ao espaço, fica retida na atmosfera, tornando-a mais quente. Isso possibilita a manutenção do calor.
Sem o efeito estufa – cujo nome associa-se ao fenômeno análogo de aquecimento observado em
estufas de plantas – as temperaturas médias da Terra seriam muito frias, algo em torno de 18ºC
negativos.
Entretanto, segundo o IPCC, a partir da Revolução Industrial esse fenômeno
intensificou-se devido ao aumento significativo da concentração atmosférica dos gases causadores do
efeito estufa emitidos por atividades humanas. O IPCC, criado na década de 1980 com o apoio da
Organização das Nações Unidas (ONU), é composto por cientistas de diversos países e consolida
dados científicos, técnicos e socioeconômicos relevantes para avaliar o risco da mudança climática
causada pelas atividades antrópicas. Nos termos do que informa a Agenda Legislativa para o
Desenvolvimento Nacional – 2011 1:
De acordo com o IPCC, o aquecimento global é inequívoco e vem ocorrendo segundo
um ritmo cada vez mais acelerado. Além do aumento das temperaturas médias globais do ar e dos
oceanos, verifica-se o derretimento generalizado de neve e gelo e a elevação do nível médio global do
mar.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) sustenta que a
alteração do clima é “a questão central do desenvolvimento humano para a nossa geração”. Sob uma
ótica de desenvolvimento sustentável, a não reversão desse quadro comprometeria a base econômica,
a manutenção do capital natural e a promoção da justiça social. De fato, os cenários previstos
agravariam as condições de vulnerabilidade a que estão sujeitos boa parte da população mundial e
considerável porção dos ecossistemas, diante da crescente degradação e perda de ambientes naturais
em curso.
A alteração do clima impactaria setores vitais para as economias, tais como a oferta de
recursos hídricos, a geração de energia, a produtividade dos campos agrícolas e a estabilidade das
TOMÉ SILVA, Carlos H.. Mudança do Clima. In Agenda Legislativa para o Desenvolvimento Nacional - 2011.
ROCHA, C. Alexandre A. e MENEGUIN, Fernando B. (Org.). Brasília : Senado Federal, 2011.
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cidades costeiras, onde se encontra a maior parte das populações dos países. Tais impactos seriam
mais sentidos nos países em desenvolvimento, devido à sua maior vulnerabilidade, à menor
capacidade tecnologia e financeira de resposta e à previsão de que os efeitos da alteração climática
seriam mais intensos no hemisfério sul, onde se concentram essas nações.
Entre os cenários de alteração climática que apontam maiores prejuízos
socioambientais e econômicos ao Brasil, listam-se: i) o agravamento da escassez de oferta hídrica no
Nordeste semiárido; ii) na Amazônia: perda de biodiversidade (extinção de espécies), substituição de
florestas tropicais por savanas, desertificação e sanilização de terras agriculturáveis. O cenário de
substituição de áreas florestais na Amazônia envolveria ainda a alteração do regime de chuvas nas
regiões de produção agrícola situadas no Centro-Sul do País 2; e iii) o aumento do nível do mar, com
prejuízos às cidades costeiras.
Antes de apresentarmos o marco regulatório para enfrentar esses cenários, faremos
uma breve análise das evoluções recentemente observadas no Brasil, bem como do potencial
brasileiro na questão climática, de modo a reforçar a importância da adoção de políticas públicas
adequadas.
Potencial brasileiro e importância de políticas públicas em mudança do clima
Nas últimas quatro décadas, o Brasil passou por significativas alterações sociais. Talvez
a principal tenha sido a queda na taxa de fecundidade, resultado de decisões das próprias famílias – ou
seja, sem a intervenção do Estado –, em virtude da crescente urbanização. De acordo com o censo
demográfico de 2010, essa taxa já é menor que 2 filhos por mulher 3.
Outro importante índice envolve a queda na taxa de mortalidade infantil, que entre
1980 e 2010 passou de 69,1 para 16,7 óbitos de menores de 1 ano de idade a cada mil crianças
nascidas vivas. Ainda que a mortalidade infantil não seja ideal, podemos concluir que ocorreu uma
significativa redução nos últimos 30 anos, da ordem de quase 76%.
Além desses indicadores, desde a década de 1990 tem ocorrido crescente ingresso de
brasileiros na nova classe média, a denominada classe C, resultado de políticas públicas como a
aposentadoria rural, os programas de transferência de renda e o aumento real do salário mínimo. De
1992 até 2009, essa classe passou de 13,6% a 35,4% da população rural. Nas áreas urbanas, passou de
32,5%, em 1992, a 50,5%, em 2009. Vale ressaltar que houve considerável mobilidade social entre
2004 e 2010 quando 32 milhões de pessoas ascenderam às classes médias e 19,3 milhões saíram da
pobreza 4.
O Brasil é a sétima maior economia do Planeta e esses índices explicam, por exemplo,
o quadro atual de baixo desemprego registrado no País, fortemente associado ao mercado consumidor
interno.
A despeito desses dados positivos, o Brasil tem grandes desafios, em especial quanto à
desigualdade na distribuição da renda, à qualidade dos serviços de educação e saúde e à inovação
tecnológica. Destaca-se ainda a vulnerabilidade aos cenários previstos de mudança do clima.
Para vencê-los, o País conta com um dos maiores patrimônios do Planeta em termos
de capital natural, que pode restar ameaçado diante da alteração climática. Isso reforça a importância
de políticas públicas pra enfrentar as alterações previstas.
O Brasil detém a mais extensa porção de florestas tropicais da Terra e é o líder
mundial em diversidade biológica. Sua extensão continental e seu mar territorial abrigam imensas
riquezas minerais. No setor agrícola – um dos mais vulneráveis às mudanças do clima – posiciona-se
com um dos principais atores mundiais, capaz de contribuir significativamente para atender a
crescente demanda por alimentos, projetada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO). Nesse aspecto, detém um imenso estoque de terras, que pode ser ainda
potencializado com o aumento da produtividade na pecuária extensiva.

Ver: FEARNSIDE, Philip. Desmatamento na Amazônia: Dinâmica, Impactos e Controle. Acta Amazônica, Vol. 36(3),
p. 395 – 400. Manaus: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 2006.
3 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
4 Documento “Classe Média em Números”, publicado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República (SAE). Disponível em http://sae.gov.br/novaclassemedia/numeros (Acesso em 4/9/13).
2
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No tocante a recursos hídricos, mananciais que podem ser profundamente impactos
pelas alterações no clima, o Brasil abriga em torno de 12% das reservas mundiais de água doce,
segundo a Agência Nacional de Águas (ANA). Implantou sua Política Nacional por meio da Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997, que incorporou ao ordenamento de águas instrumentos como a gestão
por bacia com a participação dos comitês de bacia, além da cobrança e da outorga pelo uso de
recursos hídricos.
No setor energético, destaca-se com a produção de energia a partir de fontes
renováveis, que respondem por 44% de sua matriz energética, um nível bem acima da média mundial,
que é de 13,3%, segundo a Agência Internacional de Energia. No campo energético, destaca-se ainda
a matriz de geração elétrica, em que 78% das fontes são renováveis: 72% a partir de geração em usinas
hidrelétricas e o restante a partir de biomassa 5. Assim, no aspecto energético, o País tem uma posição
estratégica, que precisa ser mantida: sua matriz emite menos gases de efeito estufa, em relação ao
restante do mundo.
Finalmente, o imenso capital natural representado pelas reservas de petróleo da
camada do Pré-sal, estimadas em 35 bilhões de barris recuperáveis de óleo, segundo o Ministério das
Minas e Energia (MME). O marco regulatório de exploração desse combustível fóssil criou o Fundo
Social, que receberá recursos da comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos. O Fundo destina-se ao desenvolvimento social e regional, por meio de programas e projetos
de combate à pobreza e de desenvolvimento em áreas que incluem educação, meio ambiente e
mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
Portanto, o Brasil tem construído um avançado arcabouço normativo doméstico em
matéria ambiental. No cenário global, aderiu aos principais acordos internacionais e seu papel é
determinante quando se trata do tema mudanças climáticas.
Analisaremos a seguir o marco regulatório multilateral, que fundamentou a edição das
normas domésticas.
Da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
Um dos principais resultados da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992 (a Rio-92 ou Cúpula da Terra),
foi a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada naquela ocasião e
ratificada em 1994, quando entrou em vigência no Brasil. Da Convenção-Quadro originou-se o
Protocolo de Quioto, a partir da 3ª Conferência das Partes (COP) da Convenção, realizada na cidade
de Quioto, no Japão, em 1997. O Decreto n º 5.445, de 12 de maio de 2005, promulgou o Protocolo.
São os dois tratados que integram o regime multilateral de combate à mudança do
clima. Quanto à estatura jurídica das normas internacionais no ordenamento doméstico, a
jurisprudência confere aos acordos internacionais “status” equivalente às leis infraconstitucionais,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 80.004, em
1977 6.
A Convenção-Quadro fundamenta-se no princípio das responsabilidades comuns
porém diferenciadas dos Estados. Assim, todos os países devem implementar medidas nacionais que
contribuam para enfrentar as causas e os efeitos da mudança do clima. Entretanto, apenas as nações
que são Partes do Anexo I à Convenção têm obrigações de reduzir emissões.
Nos termos da Convenção, seu objetivo é “a estabilização das concentrações de gases
de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema
climático”. Essa estabilização deveria acontecer dentro de um prazo que permita garantir a
estabilidade dos sistemas naturais que possibilitam o funcionamento das economias.
Alicerçado na Convenção-Quadro, o Protocolo de Quioto estabelece metas
quantitativas legalmente obrigatórias de limitação ou redução de emissões de gases de efeito estufa
apenas para as nações que são Partes do Anexo I (países desenvolvidos). Assim, de 2008 a 2012,
durante o primeiro período de cumprimento do Protocolo, essas nações deveriam reduzir em torno
Fonte: Balanço Energético Nacional, 2011. Empresa de Pesquisa Energética (EPE)/ Ministério das Minas e Energia
(MME). Disponível em https://ben.epe.gov.br/downloads/resultados_pre_ben_2011.pdf (Acesso em 17/5/13).
6 NOSCHANG, Patrícia Grazziotin. A Teoria de Triepel e o Recurso Extraordinário 80.004. Revista Ius Gentium 2(1): 97114. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.
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de 5% suas emissões, com base nos níveis de 1990. Um segundo período de compromissos foi
acordado, de 2013 a 2020, entretanto os países que se comprometeram respondem por apenas 15%
das emissões globais. Estados Unidos, Japão, Canadá, Rússia e os países em desenvolvimento não se
submetem ao segundo período de compromissos.
O fato é que os desenvolvidos têm uma contribuição histórica muito maior, já que
iniciaram suas emissões com a Revolução Industrial. Esse é o fundamento do princípio das
responsabilidades comuns porém diferenciadas e, com base nessa contribuição, as nações em
desenvolvimento deveriam ter menores obrigações.
Hoje, esse é também um dos pontos de conflito no concerto multilateral entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento, já que atualmente nações emergentes contribuem
significativamente com as emissões mundiais, fato corroborado pela posição da China como maior
emissor mundial. O conflito deve ser resolvido por meio de um novo acordo climático, previsto para
ser firmado até 2015, cujo cumprimento deverá iniciar-se a partir de 2020. No novo acordo, países em
desenvolvimento poderão assumir compromissos de reduzir emissões.
O Protocolo de Quioto não tem conseguido controlar o nível das emissões mundiais,
que continuam crescentes. Mas, por outro lado, não pode ser considerado um fracasso. Ali foi
estabelecido o “Princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, visando tomar
medidas de combate às emissões de gases de efeito estufa . A aplicação desse princípio determinou
que os países desenvolvidos passariam a ter metas obrigatórias de redução das emissões, e os países
em desenvolvimento teriam metas voluntárias. O Protocolo de Quioto entrou em vigor em 1955 e
hoje tem 192 países como signatários, sendo o grande ausente os Estados Unidos.
Um dos instrumentos criados para fomentar o desenvolvimento de tecnologias mais
eficientes (com menor emissão) nos países em desenvolvimento foi o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL).
Assim, os países não Anexo I (nações em desenvolvimento) podem implementar
projetos de MDL. A redução correspondente de emissões, proporcionada pelo projeto, é convertida
em reduções certificadas de emissões (RCE ou créditos de carbono), que são compradas pelas nações
Anexo I. Em suma, em vez de reduzir suas próprias emissões, os países desenvolvidos podem
comprar créditos de carbono gerados em projetos de MDL implementados nas nações em
desenvolvimento. Tais créditos são abatidos das metas de redução dos países Anexo I.
Conforme mencionamos, a Convenção-Quadro e o Protocolo de Quioto vigoram no
Brasil com estatura de lei ordinária. Suas regras fundamentam as políticas públicas domésticas, cujo
arcabouço regulatório será a seguir apresentado, destacando-se inicialmente a atuação do Congresso
Nacional.
Políticas públicas domésticas
Atuação da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC)
Em 2007, a partir da divulgação do Quarto Relatório de Avaliação do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização das Nações Unidas (ONU),
ficou patente a necessidade de atuação multilateral para adotar medidas de enfrentamento às causas da
alteração do clima. O Relatório estimou um aumento médio de 3ºC na temperatura média global, caso
os níveis de dióxido de carbono se estabilizem em no máximo 45% acima da taxa atual. Além disso,
apontou, com confiabilidade acima de 90%, que as atividades humanas provocaram a maior parte do
aumento de temperatura observado nos últimos 50 anos 7.
Naquele ano o Congresso Nacional instalou a Comissão Mista Especial sobre
Mudanças Climáticas (CMEsp – Mudanças Climáticas), com o objetivo de acompanhar, monitorar e
fiscalizar políticas públicas associadas ao problema. Após atuar em 2007 e 2008, a Comissão produziu
um relatório com 51 recomendações, além de apresentar oito projetos de lei sobre o tema.
Uma dessas recomendações foi “dotar o Congresso Nacional de uma Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC), tendo em vista este ser um problema que exige

DE AVILA, Ana Maria Heuminski. Uma Síntese do Quarto Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do
Clima (IPCC). Revista Multiciência, Edição no. 8, pp. 163-168. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2007.
Disponível em http://www.multiciencia.unicamp.br/artigos_08/r01_8.pdf (Acesso em 8/8/2013).

7

10

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
soluções coordenadas e de longo prazo”. Assim, por meio da Resolução nº 4, do Congresso Nacional,
de 30 de dezembro de 2008, foi criada a CMMC.
Desde então, o Colegiado tem realizado importantes debates e fiscalizado a atuação do
Poder Executivo para enfrentar as causas e os efeitos da mudança do clima. Os mandatos dos
membros da Comissão têm a duração de um ano e a presidência é exercida, alternadamente, pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Há treze membros titulares e treze suplentes de cada
Casa.
Em 2012, a CMMC teve atuação destacada na Conferência Rio + 20, com diversos
eventos realizados em preparação para e durante o evento. O Plano de Trabalho da Comissão para
2013 dá continuidade às atividades executadas desde a instalação da Comissão, com foco nas
propostas resultantes dos eventos que a CMMC realizou para a Conferência Rio+20.
Várias das atividades previstas já foram realizadas desde março de 2013, a exemplo das
audiências públicas sobre “Valoração dos serviços ecossistêmicos como política para adaptação e
mitigação em mudanças climáticas”, em Brasília; “Mudanças climáticas e biodiversidade: REDD, PSA
e outros instrumentos econômicos”, ocorrida na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas; e
“Adaptação: a prevenção de desastres. Preparação do Brasil para IV Plataforma Global para Redução
de Riscos de Desastres: Cidades resilientes e Implantação do Estatuto de Proteção e Defesa Civil (Lei
nº 12.608/2012)”, também em Brasília; e Desastres Naturais, na Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.
Há uma série de atividades previstas, com destaque para audiências públicas nas cinco
regiões do Brasil. Os temas de debate incluem: instrumentos associados à preservação de
ecossistemas; o papel da agricultura de baixo carbono e da assistência técnica rural; a contenção dos
desmatamentos; os aspectos de financiamento e de medidas fiscais para promover medidas de
adaptação e de mitigação frente aos cenários previstos de mudança do clima; o uso de energias limpas;
e o desenvolvimento urbano que incorpore como premissa a adoção de tecnologias de baixa emissão
de gases de efeito estufa.
Em novembro de 2013 acontecerá a 19ª Conferência das Partes (COP-19), na cidade
de Varsóvia, na Polônia. Como preparação para o evento, a CMMC realizará audiências públicas com
a presença de representantes do Brasil na Conferência.
Destaca-se o evento “Clima em Debate: Conferência de Legisladores sobre Mudanças
Climáticas”, que ocorrerá no Congresso Nacional, nos dias 16 e 17 de Outubro de 2013, cuja
realização pela CMMC contará com a parceria de várias instituições, assim como de órgãos do
Legislativo e do Executivo federal, estadual e municipal.
Leis nacionais e a atuação do Executivo Federal
A Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional sobre
Mudança do Clima e definiu os conceitos de adaptação e de mitigação. Mitigação envolve mudanças e
substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões de gases de efeito estufa e
aumentem os sumidouros 8 desses gases. Adaptação, por sua vez, trata de ações que diminuam a
vulnerabilidade dos sistemas diante dos cenários previstos para alterações climáticas.
A título de exemplo, em termos de mitigação, o setor de transportes é um dos mais
críticos, pois há grande potencial de redução de emissões por meio de uma política de mobilidade
urbana mais eficiente. Outro setor crítico é a agricultura, já que as atividades a ele vinculadas – tais
como desmatamentos e queimadas – têm significativa participação nas emissões domésticas.
Em termos de adaptação, a gestão de áreas de riscos nas cidades reduziria a
vulnerabilidade dos municípios diante do cenário de intensificação de eventos climáticos extremos,
que resultam em enchentes e deslizamentos. No meio rural, técnicas agrícolas voltadas à adaptação
relacionam-se, por exemplo, ao desenvolvimento de cultivares adaptadas a condições climáticas
extremas, bem como ao uso de tecnologias que promovam menor vulnerabilidade dos sistemas rurais,
como no caso do plantio direto e da recuperação de pastagens.
O efeito sumidouro (ou de seqüestro) de gases de efeito estufa refere-se a atividades que retirem da atmosfera esses
gases, armazenando-os por um período de tempo. Os sumidouros realizam o seqüestro de carbono, atuam como ralos,
retirando da atmosfera mais carbono do que emitem. São sumidouros de carbono, por exemplo, as florestas nativas e os
oceanos.
8
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Um dos principais dispositivos da Política Nacional é o art. 12, que estabeleceu o
compromisso voluntário de reduzir de 36,1% a 38,9% as emissões de gases de efeito estufa, até 2020,
com base nos valores emitidos em 2005.
Para que tal meta seja alcançada, estão previstas diversas medidas, incluindo planos
setoriais de mitigação e adaptação. Sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
foram concluídos os planos para os seguintes setores: energia, agricultura, indústria da transformação,
mineração, transporte e mobilidade urbana e saúde.
Além desses, foram concluídos e encontram-se em execução os Planos de Ação para a
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e no Cerrado, que se constituem, de
fato, em ações para Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD). Essas
medidas são fundamentais, já que na Comunicação Nacional à Convenção-Quadro das Nações
Unidas Sobre Mudança do Clima, feita em 2010 (com base em dados de 2005), o Brasil informa que
77% de suas emissões originaram-se de mudanças no uso da terra e florestas, com destaque para
desmatamentos na Amazônia e no Cerrado.
Dentre os planos setoriais para mitigação e adaptação previstos, destacam-se os
seguintes.
1.
Plano de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC)
Em virtude de sua dependência de fatores climáticos, o setor agrícola é muito
vulnerável às mudanças climáticas, distinguindo-se nesse aspecto dos demais setores da economia.
Agrava esse quadro – que indica a importância de medidas de adaptação – a posição estratégica da
atividade para a segurança alimentar, assim como sua influência sobre a proteção da vegetação nativa
localizada no interior de propriedades e posses rurais.
Para a agropecuária, uma das principais medidas de adaptação relaciona-se ao
desenvolvimento – por exemplo, por meio de melhoramento genético – de cultivares e de animais
para criação adaptados às condições previstas nos cenários de alteração do clima. A título de
ilustração, institutos de pesquisa agrícola, tais como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), atualmente desenvolvem ou selecionam cultivares agrícolas mais tolerantes à deficiência
hídrica, incluindo soja, algodão, amendoim, mamona e girassol.
Os cenários previstos de mudança climática para o Brasil poderiam acarretar diversos
impactos e custos para o setor agrícola. Um dos principais seria no quadro fitossanitário, ou seja, na
incidência e severidade de doenças, pragas e plantas invasoras.
Boas práticas agrícolas resultam em menores perdas diante de extremos climáticos
como estiagens ou chuvas em excesso, assim como acarretam menor emissão de gases de efeito
estufa. Várias dessas ações foram incorporadas aos sete programas do Plano ABC, com medidas que
diminuem a vulnerabilidade dos sistemas rurais às mudanças climáticas. Destacamos o Programa 7:
Adaptação às Mudanças Climáticas.
O programa concentra-se em enfrentar os efeitos das mudanças do clima sobre o ciclo
das cultivares agrícolas que resultariam em quebra de safras, com riscos à segurança alimentar e a
própria manutenção dos agricultores no campo. A estratégia do Plano ABC "é investir com mais
eficácia na agricultura, promovendo sistemas diversificados e o uso sustentável da biodiversidade e
dos recursos hídricos, com apoio ao processo de transição, a organização da produção, a garantia de
geração de renda, a pesquisa (recursos genéticos e melhoramento, recursos hídricos, adaptação de
sistemas produtivos, identificação de vulnerabilidades e modelagem), dentre outras iniciativas”.
2. Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
(PPCDAM) e Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado
(PPCerrado)
De 2005 a 2010, segundo estimativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), o Brasil reduziu 76,1% de suas emissões de gases de efeito estufa em mudança de uso da
terra. Essa alteração relaciona-se a menores taxas de desmatamento na Amazônia, a partir de ações de
controle e prevenção de desmatamentos.
Um dos principais instrumentos de planejamento e implementação da Política
Nacional é o Plano Nacional Sobre Mudança do Clima, editado em 1º de dezembro de 2008.
Estruturou-se em quatro eixos: oportunidades de mitigação; impactos, vulnerabilidades e adaptação;
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pesquisa e desenvolvimento; e educação, capacitação e comunicação. Conforme informações do
MMA, dentre seus objetivos e metas principais destacam-se:
– buscar a redução sustentada das taxas de desmatamento, em sua média quinquenal,
em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento ilegal zero. Reduzir o índice de
desmatamento anual da Amazônia em 80%, até 2020;
– eliminar a perda líquida da área de cobertura florestal no Brasil, até 2015. Dobrar a
área de florestas plantadas, para 11 milhões de hectares (ha) em 2020, sendo dois milhões de ha com
espécies nativas;
– fortalecer ações intersetoriais voltadas para redução das vulnerabilidades das
populações;
–identificar os impactos ambientais decorrentes da mudança do clima e fomentar o
desenvolvimento de pesquisas científicas para que se possa traçar uma estratégia que minimize os
custos socioeconômicos de adaptação do País.
O Plano possui caráter dinâmico e sujeita-se a revisões e avaliações de resultados
periodicamente. Atualmente, encontra-se em curso sua revisão, sob a coordenação do MMA. Com a
conclusão dessa revisão e a divulgação oficial, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de
inventários mais recentes sobre emissões brasileiras, teremos um quadro da atual situação quanto aos
diversos setores da economia e suas respectivas contribuições.
Para enfrentar os cenários previstos, o Brasil tem construído um arcabouço
institucional envolvendo, no âmbito federal, a coordenação pelo Comitê Interministerial sobre
Mudança do Clima (CIM), que integra diversos ministérios, com destaque para a atuação do
Ministério das Relações Exteriores (MRE), do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação. Em termos institucionais, destacam-se os seguintes órgãos e
entidades federais dedicados a medidas de adaptação:
– Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima – CIM, coordenado pela Casa
Civil da Presidência da República;
–Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, presidido pelo Presidente da República.
Sua composição inclui diversos Ministros de Estado e representantes da sociedade civil com notório
conhecimento da matéria. Como convidados, compõem o Fórum os Presidentes do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados, além de Governadores de Estados e Prefeitos de capitais;
–Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, do Ministério do Meio
Ambiente;
– Coordenação-Geral de Mudanças Globais do Clima da Secretaria de Políticas e
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
– Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.
Destacamos a atuação do MCTI, que representa o protagonismo brasileiro na
regulamentação dos instrumentos estabelecidos nos acordos internacionais sobre clima, a exemplo do
MDL, previsto no Protocolo de Quioto. Em 1999, mesmo antes mesmo da aprovação do Protocolo
pelo Congresso Nacional e de sua ratificação pelo Estado Brasileiro, estabeleceu-se como Autoridade
Nacional Designada (AND) pela Convenção-Quadro a Comissão Interministerial de Mudança Global
do Clima, sob a coordenação do MCTI. O Ministério também é responsável pela elaboração da
Comunicação Nacional à Convenção-Quadro, que relata o estado das emissões antrópicas brasileiras,
já tendo sido encaminhadas duas Comunicações, em 2004 e em 2010.
O Ministério do Meio Ambiente também tem papel de destaque na implementação e
no monitoramento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, pois coordena o Grupo Executivo
sobre Mudança do Clima (GEx). O GEx é composto de oito ministérios e do Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas (FBMC), destacando-se em sua estrutura o Núcleo de Articulação Federativa
para o Clima. Instalado em 2013, o Núcleo concentra-se na integração dos esforços de mitigação dos
diversos entes federados, na troca de experiências entre os órgãos governamentais e na promoção de
medidas de adaptação, ações que têm considerável caráter regional e local.
Outro importante instrumento da Política Nacional é o Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima (ou Fundo Clima), criado por meio da Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009.
O Fundo tem como agente financeiro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), que informa a dotação orçamentária de R$ 560 milhões. Os recursos disponíveis são
transferidos ao BNDES pelo Ministério do Meio Ambiente e as fontes previstas incluem recursos
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oriundos da comercialização de combustíveis fósseis, dotações orçamentárias e doações realizadas por
entidades nacionais e internacionais.
Os recursos desse fundo destinam-se a projetos que promovam, por exemplo:
capacitação e treinamento em ciência do clima; adaptação da sociedade e dos ecossistemas; redução
de emissões associadas ao desmatamento e à degradação florestal; apoio às cadeias produtivas
sustentáveis; e pagamentos por serviços ambientais que promovam estocagem de carbono.
O incentivo à prestação de serviços ambientais é uma das principais medidas em
discussão hoje no Congresso Nacional, por meio dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. A seguir, apresentaremos, em síntese, o mérito dessas matérias, com
foco na relação entre esse incentivo e as políticas públicas em mudança do clima.
Mudança do clima e incentivo à prestação de serviços ecossistêmicos
O incentivo à prestação de serviços ambientais (ou ecossistêmicos) ganha relevância
pelo fato de fundamentar políticas públicas que incentivem a proteção desses recursos naturais. Nesse
sentido, a Lei nº 12.187, de 2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima) e a Lei nº 12.114, de
2009 (Fundo Clima) estabeleceram diversos dispositivos relacionados ao tema.
A Política Nacional sobre Mudança do Clima relaciona entre seus objetivos o fomento
a ações de mitigação e de adaptação que fortaleçam, por exemplo, a captura de carbono atmosférico e
a manutenção de florestas.
O Fundo Clima também traz comandos específicos sobre aplicação de recursos em
“projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, com
prioridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para estratégias de conservação da
biodiversidade”, assim como para “apoio às cadeias produtivas sustentáveis” e ao pagamento por
“serviços ambientais às comunidades e aos indivíduos cujas atividades comprovadamente contribuam
para a estocagem de carbono, atrelada a outros serviços ambientais”.
O fato é que incentivar a prestação de serviços ambientais envolve a manutenção ou a
recuperação da vegetação nativa e a consequente estocagem de carbono, medidas fundamentais para
mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
A análise dos projetos de lei em trâmite no Legislativo Federal que atualmente tratam
de serviços ambientais e de medidas para incentivar sua prestação, tais como pagamentos e isenções
fiscais, aponta que as fontes de recursos para financiar os instrumentos de incentivo estão no cerne do
debate.
Cabe observar que o contribuinte arcará com os custos, direta ou indiretamente, do
pagamento de serviços ambientais aos produtores rurais ou de quaisquer outras entidades que
promovam projetos de preservação do meio ambiente. Desse modo, a identificação das fontes
adequadas de recursos é fundamental para que uma política de incentivos para a prestação de serviços
ambientais alcance os resultados esperados.
A proposição que mais avançou no Congresso Nacional é o Projeto de Lei (PL) nº
792, de 2007, à qual foram apensadas várias outras, incluindo o PL nº 5.487, de 2009, de autoria do
Executivo Federal, uma das proposições mais abrangentes sobre o tema. O PL ainda está sob análise
da Câmara dos Deputados. Naquela Casa, em agosto de 2013, encontrava-se para elaboração de
relatório na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). A proposição já recebeu parecer favorável, em
forma de Substitutivo, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural (CAPADR) e na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS).
O Estado do Acre já editou lei específica nesse sentido, a Lei Estadual nº 2.308, de 22
de outubro de 2010, que criou o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais – SISA e o
Programa de Incentivos por Serviços Ambientais – ISA. O art. 1º determina o objetivo do SISA, que
é fomentar a manutenção e a ampliação da oferta de diversos serviços ecossistêmicos, incluindo “o
sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono”
e “a regulação do clima”.
Analisada a vinculação entre os incentivos à preservação de matas nativas e as políticas
públicas de mitigação e adaptação, passamos à apresentação das normas estaduais e municipais.
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Arcabouço normativo estadual e municipal sobre mudanças climáticas
Antes da entrada em vigor da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC),
apenas algumas unidades da federação haviam editado normas e políticas estaduais que tratam do
tema, a exemplo dos Estados de Goiás, de Santa Catarina e de São Paulo. Com a instituição da
PNMC, contudo, diversos Estados normatizaram suas próprias políticas para enfrentamento das
alterações climáticas, com fundamento nos princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional.
Aproximadamente vinte Estados da Federação instituíram normas legais. Esse
arcabouço normativo precisa ser harmonizado com a lei nacional e esse é um dos temas que pautam a
atuação da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas (CMMC).
O quadro esquemático a seguir apresentado identifica essas normas, que incluem leis e
decretos estaduais acerca do tema. Para alguns Estados, como Pernambuco e Rio de Janeiro,
disponibilizamos os planos elaborados com base nessas políticas.
Apresentamos ainda um quadro das normas existentes para alguns municípios,
selecionados devido ao conteúdo mais abrangente das leis que estabeleceram. Ressalvamos que, para a
grande maioria dos municípios brasileiros, ainda não há normas sobre mudanças do clima.
As informações sobre normas estaduais foram colhidas a partir de consulta ao
Observatório de Políticas Públicas de Mudanças Climáticas, no âmbito do Fórum Clima 9, fonte
atualmente utilizada pelo Ministério do Meio Ambiente. Quanto aos municípios selecionados, as
informações foram extraídas da base de dados de leis municipais 10.
Destacamos os dispositivos de algumas normas estaduais das cinco Regiões. A maior
parte do seu conteúdo espelha a Política Nacional.
Lei Estadual nº 3.135, de 5 de junho de 2007, que institui a Política Estadual sobre Mudanças
Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.
O art. 1º especifica o objetivo da norma e considera, para sua implementação, o
disposto nos incisos do § 1º do caput do artigo:
Art. 1º.......................................................................................
§ 1º...........................................................................................
I - o reconhecimento da importância da conservação das florestas ante as atividades
antrópicas que provocam os efeitos nocivos da mudança global do clima e os compromissos
fundamentais do Estado do Amazonas com o desenvolvimento sustentável da economia, do meio
ambiente, da tecnologia e da qualidade de vida das presentes e futuras gerações;
(...)
IV - os significativos impactos sociais, econômicos e ambientais das mudanças
climáticas e os seus efeitos esperados, em especial para a Floresta Amazônica, de acordo com os
relatórios governamentais e intergovernamentais, nacionais e internacionais, referentes às mudanças
climáticas;
V - a decisão do Governo do Estado do Amazonas em contribuir voluntariamente
para a estabilização da concentração de gases de efeito estufa nos setores florestal, energético,
industrial, de transporte, saneamento básico, construção, mineração, pesqueiro, agrícola ou
agroindustrial, dentre outros.
Entre os objetivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Amazonas estão
a criação de instrumentos econômicos para promover sua implementação, assim como o fomento
para viabilizar projetos de energia limpa e de redução de emissões provenientes de desmatamento.
A Lei Estadual nº 14.090, de 17 de junho de 2010, institui a Política Estadual de Enfrentamento
às Mudanças Climáticas de Pernambuco.
A norma objetiva, conforme seu art. 2º:
Art. 2º Garantir à população que o Poder Público promova os esforços necessários
para aumentar a resiliência da população pernambucana à variabilidade e às mudanças climáticas em
curso; bem como contribuir com a redução das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera,
em níveis não danosos às populações e aos ecossistemas, assegurando o desenvolvimento sustentável.
9 Disponível em http://forumempresarialpeloclima.org.br/observatorio-de-politicas-publicas-de-mudancas-climaticas/
(Acesso em 26/8/2013).
10 Disponível em http://www.leismunicipais.com.br/ (Acesso em 26/8/2013).
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Como estratégias de mitigação da emissão de gases de efeito estufa, o art. 4º prevê a
promoção de programas de eficiência e conservação energética, o desincentivo a subsídios para uso de
combustíveis fósseis e a diminuição de emissões na geração de energia elétrica. As estratégias incluem
ainda o estímulo a projetos de co-geração e a tecnologias de geração a partir de fontes renováveis.
O Mato Grosso estabeleceu a Lei nº 9.878, de 7 de janeiro de 2013, que criou o Sistema Estadual
de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação, Manejo Florestal Sustentável e
Aumento dos Estoques de Carbono Florestal - REDD+.
A lei do Mato Grosso objetiva a redução progressiva, consistente e sustentada das
emissões de gases de efeito estufa decorrentes de desmatamento e degradação florestal, bem como a
conservação, o manejo florestal sustentável e a manutenção e aumento dos estoques de carbono
florestal. Suas diretrizes incluem a identificação de vetores e o tratamento permanente das “causas
estruturais do desmatamento e da degradação florestal”.
A Lei n º 5.690, de 14 e abril de 2010, instituiu a Política Estadual Sobre Mudança Global do
Clima e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Rio de Janeiro.
A norma traça diretrizes específicas para diversos setores, conforme art. 6º:
Art. 6º......................................................................................
I - energia - promoção da melhoria da eficiência na oferta, na distribuição e no uso de
energia, o aumento do uso de combustíveis com baixo teor de carbono, ou ainda, do de
biocombustíveis, bem como apoiar as ações que promovam sequestro de carbono e o uso de fontes
de energias renováveis;
II - transportes - para aumentar o uso de veículos eficientes, expandir o uso de
sistemas sobre trilhos e aquaviários, renovar as frotas veiculares, incentivar o transporte coletivo em
detrimento do individual e à intermodalidade, especialmente no frete;
III - resíduos -minimizar a geração de resíduos, maximizar o reuso e a reciclagem de
materiais, maximizar a implantação de sistemas de disposição de resíduos com recuperação energética,
inclusive com a recuperação do metano de aterros sanitários e nas estações de tratamento de esgoto;
IV- edificações - estimular o uso de critérios de eficiência energética na seleção e
aquisição de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos, na arquitetura e na construção civil, e de
sustentabilidade de materiais e de recursos naturais, fomentando o uso de madeira certificada e do
reuso da água, por exemplo;
V- indústria - incentivar o uso de equipamentos e processos mais eficientes, de sua
reciclagem e substituição, e do reuso de materiais, bem como do controle das emissões de gases, e o
sequestro de carbono;
VI- agricultura e pecuária - melhorar as práticas de cultivo para reduzir emissões de
N2O e outros gases, bem como promover a ampliação de culturas energéticas, especialmente em áreas
degradadas, o controle de queimadas e a recuperação do metano resultante da degradação de matéria
orgânica de resíduos agrícolas e da criação de animais, e reduzir a pressão dessas atividades sobre
florestas e outros ecossistemas naturais, prevenir a erosão e incêndios florestais;
VII- ambiente florestal - promover a recuperação das áreas degradadas no Estado,
mediante o estímulo a práticas de silvicultura, que adotem manejo florestal sustentável, que favoreçam
o uso de produto e subprodutos florestais, inclusive para geração de energia, e incentivar a restauração
da Mata Atlântica, mediante o fomento à implantação de Parques Fluviais e de Carbono.
O Estado do Paraná instituiu a Política Estadual sobre Mudança do Clima, por meio da Lei nº
17.133, de 25 de abril de 2012.
Um dos dispositivos que destacamos direciona licitações públicas no sentido de
fomentar a eficiência energética e a diminuição das emissões, conforme art. 16.
Art. 16. As licitações públicas instauradas no âmbito da Administração Direta, Indireta,
Autárquica e Fundacional, bem como pelos Fundos Especiais, não personificadas, e pelas entidades
de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado do Paraná, prestadoras de serviço
público ou exploradoras de atividade econômica, em qualquer modalidade ou o tipo de licitação,
deverão adotar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade ambiental que atendam a essa
Política, especialmente os que visem:
I – redução de emissão de gases de efeito estufa ou aumento dos sumidouros;
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estufa.

II – economia de energia, água e outros recursos naturais;
III – redução de geração de resíduos;
IV – utilização de produtos e serviços menos intensivos em emissão de gases de efeito

No mesmo dia, o Estado do Paraná promulgou a Lei nº 17.134, de 25 de abril de 2012,
que institui o Pagamento por Serviços Ambientais, em especial os prestados pela Conservação da
Biodiversidade, integrante do Programa Bioclima Paraná, bem como dispõe sobre o Biocrédito. A
norma objetiva “o incentivo monetário para proprietários e posseiros de imóveis que possuam áreas
naturais preservadas que prestem serviços à conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos”.
Conforme mencionamos em seção específica, há estreita vinculação entre incentivos à manutenção de
vegetação nativa e medidas de mitigação e de adaptação.
Considerações finais
O contexto sobre a questão climática aponta a importância dos marcos regulatórios
multilaterais e domésticos para a implementação de políticas públicas para reduzir as causas e os
efeitos da mudança do clima decorrente de atividades humanas. O Brasil tem assumido posição de
destaque, dentre outros fatores, devido ao imenso capital natural que seu território abriga e à
composição de sua matriz energética, com significativa participação de fontes renováveis.
No plano federal, editaram-se as normas que fundamentam os planos e programas do
Executivo e tem-se estabelecido arcabouço institucional específico, destacando-se a atuação do
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação e do Ministério do Meio Ambiente, bem como do
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM).
Devido à crescente formulação de normas estaduais e municipais sobre mudanças do
clima, conforme quadros esquemáticos apresentados a seguir, ganha importância o debate sobre sua
harmonização com a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187, de 2009). Essa é uma
das principais tarefas assumidas pela Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(CMMC).
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Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima

DECRETO Nº 2.652, DE 1º DE JULHO DE 1998.
Promulga
a
ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio
de 1992.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, inciso VIII, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, foi assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992;
CONSIDERANDO que o ato multilateral em epígrafe foi oportunamente aprovado
por meio do Decreto Legislativo número 1, de 3 de fevereiro de 1994;
CONSIDERANDO que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 21 de
março de 1994;
CONSIDERANDO que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação
da Convenção-Quadro das Nações Unidas, em 28 de fevereiro de 1994, passando a mesma a vigorar,
para o Brasil, em 29 de maio de 1994,
DECRETA:
Art 1º A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada
em Nova York, em 9 de maio de 1992, apensa por cópia ao Presente Decreto, deverá ser cumprida
tão inteiramente como nela se contém.
Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 1º de julho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luiz Felipe Lampreia
ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVENÇÃO-QUADRO DAS
NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA / MRE
Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima
As Partes desta Convenção,
Reconhecendo que a mudança de clima da Terra e seus efeitos negativos são uma
preocupação comum da humanidade,
Preocupadas com que atividades humanas estão aumentando substancialmente as
concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, com que esse aumento de concentrações está
intensificando o efeito estufa natural e com que disso resulte, em média, aquecimento adicional da
superfície e da atmosfera da Terra e com que isso possa afetar negativamente os ecossistemas naturais
e a humanidade,
Observando que a maior parcela das emissões globais, históricas e atuais, de gases de
efeito estufa é originária dos países desenvolvidos, que as emissões per capita dos países em
desenvolvimento ainda são relativamente baixas e que a parcela de emissões globais originárias dos
países em desenvolvimento crescerá para que eles possam satisfazer suas necessidades sociais e de
desenvolvimento,
Cientes do papel e da importância dos sumidouros e reservatórios de gases de efeito
estufa nos ecossistemas terrestres e marinhos,
Observando que as previsões relativas à mudança do clima caracterizam-se por muitas
incertezas, particularmente no que se refere a sua evolução no tempo, magnitude e padrões regionais,
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Reconhecendo que a natureza global da mudança do clima requer a maior cooperação
possível de todos os países e sua participação em uma resposta internacional efetiva e apropriada,
conforme suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades e condições
sociais e econômicas,
Lembrando as disposições pertinentes da Declaração da Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972,
Lembrando também que os Estados, em conformidade com a Carta das Nações
Unidas e com os princípios do Direito Internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios
recursos segundo suas políticas ambientais e de desenvolvimento e a responsabilidade de assegurar
que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados
ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional,
Reafirmando o princípio da soberania dos Estados na cooperação internacional para
enfrentar a mudança do clima,
Reconhecendo que os Estados devem elaborar legislação ambiental eficaz, que as
normas ambientais, objetivos administrativos e prioridades devem refletir o contexto ambiental e de
desenvolvimento aos quais se aplicam e que as normas aplicadas por alguns países podem ser
inadequadas e implicar custos econômicos e sociais injustificados para outros países, particularmente
para os países em desenvolvimento,
Lembrando os dispositivos da resolução 44/228 da Assembléia Geral, de 22 de
dezembro de 1989, sobre a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, e as resoluções 43/53 de 6 de dezembro de 1988, 44/207 de 22 de dezembro de
1989, 45/212 de 21 de dezembro de 1990 e 46/169 de 19 de dezembro de 1991 sobre a proteção do
clima mundial para as gerações presentes e futuras da humanidade,
Lembrando também as disposições da resolução 44/206 da Assembléia Geral, de 22
de dezembro de 1989, sobre os possíveis efeitos negativos da elevação do nível do mar sobre ilhas e
zonas costeiras, especialmente zonas costeiras de baixa altitude, e as disposições pertinentes da
resolução 44/172 da Assembléia Geral, de 19 de dezembro de 1989, sobre a execução do Plano de
Ação de Combate à Desertificação,
Lembrando ainda a Convenção de Viena sobre a Proteção da Camada de Ozônio, de
1985, e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, de 1987,
conforme ajustado e emendado em 29 de junho de 1990,
Tomando nota da Declaração Ministerial da Segunda Conferência Mundial sobre o
Clima, adotada em 7 de novembro de 1990,
Conscientes do valioso trabalho analítico sobre mudança do clima desenvolvido por
muitos Estados, das importantes contribuições da Organização Meteorológica Mundial, do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e de outros órgãos, organizações e organismos do sistema
das Nações Unidas, bem como de outros organismos internacionais e intergovernamentais, para o
intercâmbio de resultados de pesquisas científicas e para a coordenação dessas pesquisas,
Reconhecendo que as medidas necessárias à compreensão e à solução da questão da
mudança do clima serão ambiental, social e economicamente mais eficazes se fundamentadas em
relevantes considerações científicas, técnicas e econômicas e continuamente reavaliadas à luz de novas
descobertas nessas áreas,
Reconhecendo que diversas medidas para enfrentar a mudança do clima são por
natureza, economicamente justificáveis, e também podem ajudar a solucionar outros problemas
ambientais,
Reconhecendo também a necessidade de os países desenvolvidos adotarem medidas
imediatas, de maneira flexível, com base em prioridades bem definidas, como primeiro passo visando
a estratégias de resposta abrangentes em níveis global, nacional e, caso assim concordado, regional que
levem em conta todos os gases de efeito estufa, com devida consideração a suas contribuições
relativas para o aumento do efeito estufa,
Reconhecendo ainda que países de baixa altitude e outros pequenos países insulares, os
países com zonas costeiras de baixa altitude, regiões áridas e semi-áridas e regiões sujeitas a
inundações, seca e desertificação, bem como os países em desenvolvimento com ecossistemas
montanhosos frágeis são particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima,
Reconhecendo as dificuldades especiais desses países, especialmente os países em
desenvolvimento, cujas economias são particularmente dependentes da produção, utilização e
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exportação de combustíveis fósseis, decorrentes de medidas para a limitação de emissões de gases de
efeito estufa,
Afirmando que as medidas para enfrentar a mudança do clima devem ser coordenadas,
de forma integrada, com o desenvolvimento social e econômico, de maneira a evitar efeitos negativos
neste último, levando plenamente em conta as legítimas necessidades prioritárias dos países em
desenvolvimento para alcançar um crescimento econômico sustentável e erradicar a pobreza,
Reconhecendo que todas os países, especialmente os países em desenvolvimento,
precisam ter acesso aos recursos necessários para alcançar um desenvolvimento social e econômico
sustentável e que, para que os países em desenvolvimento progridam em direção a essa meta, seus
consumos de energia necessitarão aumentar, levando em conta as possibilidades de alcançar maior
eficiência energética e de controlar as emissões de gases de efeito estufa em geral, inclusive mediante a
aplicação de novas tecnologias em condições que tornem essa aplicação econômica e socialmente
benéfica,
Determinadas a proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras,
Convieram no seguinte:
Artigo 1
Definições*
Para os propósitos desta Convenção:
1. "Efeitos negativos da mudança do clima" significa as mudanças no meio ambiente
físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a
composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e administrados, sobre o
funcionamento de sistemas sócio-econômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos.
2. "Mudança do clima" significa uma mudança de clima que possa ser direta ou
indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se
some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos
comparáveis.
* Os títulos dos artigos foram incluídos com a finalidade exclusiva de orientar o leitor.
3. "Sistema climático" significa a totalidade da atmosfera, hidrosfera, biosfera e
geosfera e suas interações.
4. "Emissões" significa a liberação de gases de efeito estufa e/ou seus precursores na
atmosfera numa área específica e num período determinado.
5. "Gases de efeito estufa" significa os constituintes gasosos da atmosfera, naturais e
antrópicos, que absorvem e reemitem radiação infravermelha.
6. "Organização regional de integração econômica" significa uma organização
constituída de Estados soberanos de uma determinada região que tem competência em relação a
assuntos regidos por esta Convenção ou seus protocolos, e que foi devidamente autorizada, em
conformidade com seus procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar os mesmos ou a
eles aderir.
7. "Reservatório" significa um componente ou componentes do sistema climático no
qual fica armazenado um gás de efeito estufa ou um precursor de um gás de efeito estufa.
8. "Sumidouro" significa qualquer processo, atividade ou mecanismo que remova um
gás de efeito estufa, um aerosol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera.
9. "Fonte" significa qualquer processo ou atividade que libere um gás de efeito estufa,
um aerosol ou precursor de gás de efeito estufa na atmosfera.
Artigo 2
Objetivo
O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com ela
relacionados que adote a Conferência das Partes é o de alcançar, em conformidade com as disposições
pertinentes desta Convenção, a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera
num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível deverá ser
alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudanca
do clima que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao
desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável.
Artigo 3
Princípios
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Em suas ações para alcançar o objetivo desta Convenção e implementar suas
disposições, as Partes devem orientar-se inter alia , pelo seguinte:
1. As Partes devem proteger o sistema climático em beneficio das gerações presentes e
futuras da humanidade com base na eqüidade e em conformidade com suas responsabilidades comuns
mas diferenciadas e respectivas capacidades. Em decorrência, as Partes países desenvolvidos devem
tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e a seus efeitos negativos.
2. Devem ser levadas em plena consideração as necessidades específicas e
circunstâncias especiais das Partes países em desenvolvimento, em especial aqueles particularmente
mais vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima, e das Partes, em especial Partes países
em desenvolvimento, que tenham que assumir encargos desproporcionais e anormais sob esta
Convenção.
3. As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as
causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de danos
sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar
essas medidas, levando em conta que as políticas e medidas adotadas para enfrentar a mudança do
clima devem ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar benefícios mundiais ao menor
custo possível. Para esse fim, essas políticas e medidas-devem levar em conta os diferentes contextos
sócioeconômicos, ser abrangentes, cobrir todas as fontes, sumidouros e reservatórios significativos de
gases de efeito estufa e adaptações, e abranger todos os setores econômicos. As Partes interessadas
podem realizar esforços, em cooperação, para enfrentar a mudança do clima.
4. As Partes têm o direito ao desenvolvimento sustentável e devem promovê-lo. As
políticas e medidas para proteger o sistema climático contra mudanças induzidas pelo homem devem
ser adequadas às condições específicas de cada Parte e devem ser integradas aos programas nacionais
de desenvolvimento, levando em conta que o desenvolvimento econômico é essencial à adoção de
medidas para enfrentar a mudança do clima.
5. As Partes devem cooperar para promover um sistema econômico internacional
favorável e aberto conducente ao crescimento e ao desenvolvimento econômico sustentáveis de todas
as Partes, em especial das Partes países em desenvolvimento, possibilitando-lhes, assim, melhor
enfrentar os problemas da mudança do clima. As medidas adotadas para combater a mudança do
clima, inclusive as unilaterais, não devem constituir meio de discriminação arbitrária ou injustificável
ou restrição velada ao comércio internacional.
Artigo 4
Obrigações
1. Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas diferenciadas
e suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos, nacionais e regionais,
devem:
a) Elaborar, atualizar periodicamente, publicar e por à disposição da Conferência das
Partes, em conformidade com o Artigo 12, inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e
das remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de
Montreal, empregando metodologias comparáveis a serem adotadas pela Conferência das Partes;
b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e,
conforme o caso, regionais, que incluam medidas para mitigar a mudança do clima, enfrentando as
emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como medidas para permitir adaptação adequada à
mudança do clima;
c) Promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive
transferência de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões
antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores
pertinentes, inclusive nos setores de energia, transportes, indústria, agricultura, silvicultura e
administração de resíduos;
d) Promover a gestão sustentável, bem como promover e cooperar na conservação e
fortalecimento, conforme o caso, de sumidouros e reservatórios de todos os gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal, incluindo a biomassa, as florestas e os oceanos como
também outros ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos;
e) Cooperar nos preparativos para a adaptação aos impactos da mudança do clima;
desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a gestão de zonas costeiras, recursos
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hídricos e agricultura, e para a proteção e recuperação de regiões, particularmente na África, afetadas
pela seca e desertificação, bem como por Inundações;
f) Levar em conta, na medida do possível, os fatores relacionados com a mudança do
clima em suas políticas e medidas sociais, econômicas e ambientais pertinentes, bem como empregar
métodos adequados, tais como avaliações de impactos, formulados e definidos nacionalmente, com
vistas a minimizar os efeitos negativos na economia, na saúde pública e na qualidade do meio
ambiente, provocados por projetos ou medidas aplicadas pelas Partes para mitigarem a mudança do
clima ou a ela se adaptarem;
g) Promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas,
sócioeconômicas e outras, em observações sistemáticas e no desenvolvimento de bancos de dados
relativos ao sistema climático, cuja finalidade seja esclarecer e reduzir ou eliminar as incertezas ainda
existentes em relação às causas, efeitos, magnitude e evolução no tempo da mudança do clima e as
conseqüências econômicas e sociais de diversas estratégias de resposta;
h) Promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações
científicas, tecnológicas, técnicas, sócioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema climático e à
mudança do clima, bem como às conseqüências econômicas e sociais de diversas estratégias de
resposta;
i) Promover e cooperar na educação, treinamento e conscientização pública em relação
à mudança do clima, e estimular a mais ampla participação nesse processo, inclusive a participação de
organizações não-governamentais; e
j) Transmitir à Conferência da Partes informações relativas à implementação, em
conformidade com o Artigo 12.
2. As Partes países desenvolvidos e demais Partes constantes do Anexo I se
comprometem especificamente com o seguinte:
a) Cada uma dessas Partes deve adotar políticas nacionais e medidas correspondentes
para mitigar a mudança do clima, limitando suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa e
protegendo e aumentando seus sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa. Essas políticas e
medidas demonstrarão que os países desenvolvidos estão tomando a iniciativa no que se refere a
modificar as tendências de mais longo prazo das emissões antrópicas em conformidade com o
objetivo desta Convenção, reconhecendo que contribuiria para tal modificação a volta, até o final da
presente década, a níveis anteriores das emissões antrópicas de dióxido de carbono e de outros gases
de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal; e lavando em conta as diferentes
situações iniciais e enfoques, estruturas econômicas e fontes de recursos dessas Partes, a necessidade
de manter um crescimento econômico vigoroso e sustentável, as tecnologias disponíveis e outras
circunstâncias individuais, bem como a necessidade de que cada uma dessas Partes contribua
eqüitativa e adequadamente ao esforço mundial voltado para esse objetivo. Essas Partes podem
implementar tais políticas e medidas juntamente com outras Partes e podem auxiliar essas outras
Partes a contribuírem para que se alcance o objetivo desta Convenção e, particularmente, desta alínea;
b) A fim de promover avanço nesse sentido, cada uma dessas Partes deve apresentar,
em conformidade com o Artigo 12, dentro de seis meses da entrada em vigor para si desta
Convenção, e periodicamente a partir de então, informações pormenorizadas sobre as políticas e
medidas a que se refere a alínea ( a ) acima, bem como sobre a projeção de suas emissões antrópicas
residuais por fontes e de remoções por sumidouros de gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal no período a que se refere a alínea ( a ) acima, com a finalidade de que essas
emissões antrópicas de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal voltem, individual ou conjuntamente, a seus níveis de 1990. Essas informações
serão examinadas pela Conferência das Partes em sua primeira sessão e periodicamente a partir de
então, em conformidade com o Artigo 7;
c) Os cálculos de emissões por fontes e de remoções por sumidouros de gases de
efeito estufa para os fins da alínea ( b ) acima devem levar em conta o melhor conhecimento científico
disponível, inclusive o da efetiva capacidade dos sumidouros e as respectivas contribuições de tais
gases para a mudança do clima. Em sua primeira sessão e periodicamente a partir de então, a
Conferência das Partes deve examinar e definir metodologia a serem empregadas nesses cálculos;
d) Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve examinar a adequação das
alíneas ( a ) e ( b ) acima. Esse exame deve ser feito à luz das melhores informações e avaliações
científicas disponíveis sobre a mudança do clima e seus efeitos, bem como de informações técnicas,
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sociais e econômicas pertinentes. Com base nesse exame, a Conferência das Partes deve adotar
medidas adequadas, que podem contemplar a adoção de emendas aos compromissos previstos nas
alíneas ( a ) e ( b ) acima. Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve também adotar
decisões sobre critérios para a implementação conjunta indicada na alínea ( a ) acima. Um segundo
exame das alíneas ( a ) e ( b ) deve ser feito no mais tardar até 31 de dezembro de 1998 e
posteriormente em intervalos regulares determinados pela Conferência das Partes, até que o objetivo
desta Convenção seja alcançado;
1
Incluem-se aqui as políticas e medidas adotadas por organizações regionais de
integração econômica.
e) Cada uma dessas Partes deve:
I) coordenar-se, conforme o caso, com as demais Partes indicadas a respeito de
instrumentos econômicos e administrativos pertinentes visando a alcançar o objetivo desta
Convenção; e
II) identificar e examinar periodicamente suas próprias políticas e práticas que possam
estimular atividades que levem a níveis de emissões antrópicas de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal mais elevados do que normalmente ocorreriam;
f) A Conferência das Partes deve examinar, no mais tardar até 31 de dezembro de
1998, informações disponíveis com vistas a adoção de decisões, caso necessário, sobre as emendas às
listas dos Anexos II e III, com a aprovação da Parte interessada;
g) Qualquer Parte não incluída no Anexo I pode, em seu instrumento de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão, ou posteriormente, notificar o Depositário de sua intenção de assumir
as obrigações previstas nas alíneas ( a ) e ( b ) acima. O Depositário deve informar os demais
signatários e Partes de tais notificações.
3. As Partes países desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II
devem prover recursos financeiros novos e adicionais para cobrir integralmente os custos por elas
concordados incorridos por Partes países em desenvolvimento no cumprimento de suas obrigações
previstas no Artigo 12, parágrafo I. Também devem prover os recursos financeiros, inclusive para fins
de transferência de tecnologias, de que necessitam as Partes países desenvolvimento para cobrir
integralmente os custos adicionais por elas concordados decorrentes da implementação de medidas
previstas no parágrafo I deste Artigo e que sejam concordados entre uma Parte país em
desenvolvimento e a entidade ou entidades internacionais a que se refere o Artigo II, em
conformidade com esse Artigo. Para o cumprimento desses compromissos deve ser levada em conta a
necessidade de que o fluxo de recursos seja adequado e previsível e a importância de distribuir os
custos entre as Partes países desenvolvidos.
4. As Partes países desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II
devem também auxiliar as Partes países em desenvolvimento, particularmente vulneráveis efeitos
negativos da mudança do clima, a cobrirem os custos de sua adaptação a esses efeitos negativos.
5. As Partes países desenvolvidos e outras Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II
devem adotar todas as medidas possíveis para promover, facilitar e financiar, conforme o caso, a
transferência de tecnologias e de conhecimentos técnicos ambientalmente saudáveis, ou o acesso aos
mesmos a outras Partes, particularmente às Partes países em desenvolvimento, a fim de capacitá-las a
implementar as disposições desta Convenção. Nesse processo, as Partes países desenvolvidos devem
apoiar o desenvolvimento e a melhoria das capacidades e tecnologias endógenas das Partes países em
desenvolvimento. Outras Partes e organizações que estejam em condições de fazê-lo podem também
auxiliar a facilitar a transferência dessas tecnologias.
6. No cumprimento de seus compromissos previstos no parágrafos 2 acima a
Conferência das Partes concederá certa flexibilidade às Partes em processos de transição para uma
economia de mercado incluídas no Anexo I, a fim de aumentar a capacidade dessas Partes de
enfrentar a mudança do clima, inclusive no que se refere ao nível histórico, tomado como referência,
de emissões antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal.
7. O grau de efetivo cumprimento dos compromissos assumidos sob esta Convenção
das Partes países em desenvolvimento dependerá do cumprimento efetivo dos compromissos
assumidos sob esta Convenção pelas Partes países desenvolvidos, no que se refere a recursos
financeiros e transferência de tecnologia, e levará plenamente em conta o fato de que o
desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais e
absolutas das Partes países em desenvolvimento.
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8. No cumprimento dos compromissos previstos neste Artigo, as Partes devem
examinar plenamente que medidas são necessárias tomar sob esta Convenção, inclusive medidas
relacionadas a financiamento, seguro e transferência de tecnologias, para entender as necessidades e
preocupações específicas das Partes países em desenvolvimento resultantes dos efeitos negativos da
mudança do clima e/ou do impacto da implementação de medidas de resposta, em especial:
a) nos pequenos países insulares;
b) nos países com zonas costeiras de baixa altitude;
c) nos países com regiões áridas e semi-áridas, áreas de floresta e áreas sujeitas à
degradação de florestas;
d) nos países com regiões propensas a desastres naturais;
e) nos países com regiões sujeitas à seca e desertificação;
f) nos países com regiões de alta poluição atmosférica urbana;
g) nos países com regiões de ecossistemas frágeis, inclusive ecossistemas montanhosos;
h) nos países cujas economias dependem fortemente da renda gerada pela produção,
processamento, exportação e/ou consumo de combustíveis fósseis e de produtos afins com elevado
coeficiente energético; e
i) nos países mediterrâneos e países de trânsito.
Ademais, a Conferência das Partes pode adotar as medidas, conforme o caso, no que
se refere a este parágrafo.
9. As Partes devem levar plenamente em conta as necessidades específicas e a situação
especial dos países de menor desenvolvimento relativo em suas medidas relativas a financiamento e
transferência de tecnologia.
10. Em conformidade com o Artigo 10, as Partes devem levar em conta, no
cumprimento das obrigações assumidas sob esta Convenção, a situação das Partes países em
desenvolvimento, cujas economias sejam vulneráveis aos efeitos negativos das medidas de resposta à
mudança do clima. Isto aplica-se em especial às Partes cujas economias sejam altamente dependentes
da renda gerada pela produção, processamento, exportação e/ou do consumo de combustíveis fósseis
e de produtos afins com elevado coeficiente energético e/ou da utilização de combustíveis fósseis cuja
substituição lhes acarrete sérias dificuldades.
Artigo 5
Pesquisa e Observação Sistemática
Ao cumprirem as obrigações previstas no Artigo 4 parágrafo 1 alínea ( g ), as Partes
devem:
a) Apoiar e promover o desenvolvimento adicional, conforme o caso, de programas e
redes ou organizações internacionais e intergovernamentais que visem a definir, conduzir, avaliar e
financiar pesquisas, coletas de dados e observação sistemática, levando em conta a necessidade de
minimizar a duplicação de esforços;
b) Apoiar os esforços internacionais e intergovernamentais para fortalecer a
observação sistemática, as capacidades e recursos nacionais de pesquisa científica e técnica
partircularmente nos países em desenvolvimento, e promover o acesso e o intercâmbio de dados e
análises obtidas em áreas além dos limites da jurisdição nacional; e
c) levar em conta as preocupações e necessidades particulares dos países em
desenvolvimento e cooperar no aperfeiçoamento de suas capacidades e recursos endógenos para que
eles possam participar dos esforços a que se referem as alíneas ( a ) e ( b ) acima.
Artigo 6
Educação, Treinamento e Conscientização Pública
Ao cumprirem suas obrigações previstas no Artigo 4, parágrafo 1, alínea ( i ), as Partes
devem:
a) Promover e facilitar, em níveis nacional e, conforme o caso, subregional e regional,
em conformidade com sua legislação e regulamentos nacionais e conforme suas respectivas
capacidades:
I) a elaboração e a execução de programas educacionais e de conscientização pública
sobre a mudanca do clima e seus efeitos;
II) o acesso público a informações sobre mudança do clima e seus efeitos;
III) a participação pública no tratamento da mudança do clima e de seus efeitos e na
concepção de medidas de resposta adequadas; e
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IV o treinamento de pessoal científico, técnico e de direção.
b) cooperar, em nível internacional e, conforme o caso, por meio de organismos
existentes, nas seguintes atividades, e promovê-las:
I) a elaboração e o intercâmbio de materiais educacionais e de conscientização pública
sobre a mudança do clima e seus efeitos; e
II) a elaboração e a execução de programas educacionais e de treinamento, inclusive o
fortalecimento de instituições nacionais e o intercâmbio ou recrutamento de pessoal para treinar
especialistas nessa área, em particular para os países em desenvolvimento.
Artigo 7
Conferência das Partes
1. Uma Conferência das Partes é estabelecida por esta Convenção.
2. Como órgão supremo desta Convenção, a Conferência das Partes manterá
regularmente sob exame a implementação desta Convenção e de quaisquer de seus instrumentos
jurídicos que a Conferência das Partes possa adotar, além de tomar, conforme seu mandato, as
decisões necessárias para promover a efetiva implementação desta Convenção. Para tal fim, deve:
a) Examinar periodicamente as obrigações das Partes e os mecanismos institucionais
estabelecidos por esta Convenção à luz de seus objetivos, da experiência adquirida em sua
implementação e da evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos;
b) Promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre medidas dotadas pelas
Partes para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos, levando em conta as diferentes
circunstâncias, responsabilidades e capacidades das Partes e suas respectivas obrigações assumidas sob
esta Convenção;
c) Facilitar, mediante solicitação de duas ou mais Partes, a coordenação de medidas
por elas adotadas para enfrentar a mudança de clima e seus efeitos, levando em conta as diferentes
circunstâncias, responsabilidades e capacidades das Partes e suas respectivas obrigações assumidas sob
esta Convenção;
d) Promover e orientar, de acordo com os objetivos e disposições desta Convenção, o
desenvolvimento e aperfeiçoamento periódico de metodologias comparáveis, a serem definidas pela
Conferência das Partes para, entre outras coisas, elaborar inventários de emissões de gases de efeito
estufa por fontes e de remoções por sumidouros e avaliar a eficácia de medidas para limitar as
emissões e aumentar a remoção desses gases;
e) Avaliar com base em todas as informações tornadas disponíveis em conformidade
com as disposições desta Convenção, sua implementação pelas Partes, os efeitos gerais das medidas
adotadas em conformidade com esta Convenção, em particular os efeitos ambientais, econômicos e
sociais, assim como seus impactos cumulativos e o grau de avanço alcançado na consecução do
objetivo desta Convenção;
f) Examinar e adotar relatórios periódicos sobre a implementação desta Convenção e
garantir sua publicação;
g) Fazer recomendações sobre quaisquer assuntos necessários à implementação desta
Convenção;
h) Procurar mobilizar recursos financeiros em conformidade com o Artigo 4,
parágrafos 3, 4 e 5 e com o Artigo 11;
i) Estabelecer os órgãos subsidiários considerados necessários à implementação desta
Convenção;
j) Examinar relatórios apresentados por seus órgãos subsidiários e dar-lhes orientação;
k) Definir e adotar, por consenso, suas regras de procedimento e regulamento
financeiro, bem como os de seus órgãos subsidiários;
l) Solicitar e utilizar, conforme o caso, os serviços e a cooperação de organizações
internacionais e de organismos intergovernamentais e não-governamentais competentes, bem como as
informações por elas fornecidas; e
m) Desempenhar as demais funções necessárias à consecução do objetivo desta
Convenção, bem como todas as demais funções a ela atribuídas por esta Convenção.
3. Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve adotar suas regras de
procedimento e as dos órgãos subsidiários estabelecidos por esta Convenção, que devem incluir
procedimentos para a tomada de decisão em assuntos não abrangidos pelos procedimentos decisórios
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previstos nesta Convenção. Esses procedimentos poderão especificar maiorias necessárias à adoção de
certas decisões.
4. A primeira sessão da Conferência das Partes deve ser convocada pelo Secretariado
interino mencionado no Artigo 21, e deverá realizar-se no mais tardar dentro de um ano da entrada
em vigor desta Convenção. Subseqüentemente, sessões ordinárias da Conferência das Partes devem
ser realizadas anualmente, a menos que de outra forma decidido pela Conferência das Partes.
5. Sessões extraordinárias da Conferência das Partes devem ser realizadas quando for
considerado pela Conferência, ou por solicitação escrita de qualquer Parte, desde que, dentro de seis
meses após a solicitação ter sido comunicada às Partes pelo Secretariado, seja apoiada por pelo menos
um terço das Partes.
6. As Nações Unidas, seus organismos especializados e a Agência Internacional de
Energia Atômica, bem como qualquer Estado-Membro ou observador junto às mesmas que não seja
Parte desta Convenção podem se fazer representar como observadores nas sessões da Conferência
das Partes. Qualquer outro órgão ou organismo, nacional ou internacional, governamental ou nãogovernamental, competente em assuntos abrangidos por esta Convenção, que informe ao Secretariado
do seu desejo de se fazer representar como observador numa sessão da Conferência das Partes, pode
ser admitido, a menos que um terço das Partes apresente objeção. A admissão e participação de
observadores deve sujeitar-se às regras de procedimento adotadas pela Conferência das Partes.
Artigo 8
Secretariado
1. Fica estabelecido um Secretariado.
2. As funções do Secretariado são:
a) Organizar as sessões da Conferência das Partes e dos órgãos subsidiários
estabelecidos por esta Convenção, e prestar-lhes os serviços necessários;
b) Reunir e transmitir os relatórios a ele apresentados;
c) Prestar assistência às Partes, em particular às Partes países em desenvolvimento,
mediante solicitação, na compilação e transmissão de informações necessárias em conformidade com
as disposições desta Convenção;
d) Elaborar relatórios sobre suas atividades e apresentá-los à Conferência das Partes;
e) Garantir a necessária coordenação com os secretariados de outros organismos
internacionais pertinentes;
f) Estabelecer, sob a orientação geral da Conferência das Partes, mecanismos
administrativos e contratuais necessários ao desempenho eficaz de suas funções; e
g) Desempenhar as demais funções de secretariado definidas nesta Convenção e em
quaisquer de seus protocolos e todas as demais funções definidas pela Conferência das Partes.
3. Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve designar um Secretariado
permanente e tomar as providências para seu funcionamento.
Artigo 9
Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico
1. Fica estabelecido um órgão subsidiário de assessoramento científico e tecnológico
para prestar, em tempo oportuno, à Conferência das Partes e, conforme o caso, a seus órgãos
subsidiários, informações e assessoramento sobre assuntos científicos e tecnológicos relativos a esta
Convenção. Esse órgão deve estar aberto à participação de todas as Partes e deve ser multidisciplinar.
Deve ser composto por representantes governamentais com competência nos campos de
especialização pertinentes. Deve apresentar relatórios regularmente à Conferência das Partes sobre
todos os aspectos de seu trabalho.
2. Sob a orientação da Conferência das Partes e recorrendo a organismos
internacionais competentes existentes, este órgão deve:
a) Apresentar avaliações do estado do conhecimento científico relativo à mudança do
clima e a seus efeitos;
b) Preparar avaliações científicas dos efeitos de medidas adotadas na implementação
desta Convenção;
c) identificar tecnologias e conhecimentos técnicos inovadores, eficientes e mais
avançados bem como prestar assessoramento sobre as formas e meios de promover o
desenvolvimento e/ou a transferência dessas tecnologias;
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d) Prestar assessoramento sobre programas científicos e cooperação internacional em
pesquisa e desenvolvimento, relativos à mudança do clima, bem como sobre formas e meios de apoiar
a capacitação endógena em países em desenvolvimento; e
e) Responder a questões científicas, tecnológicas e metodológicas que lhe formulem a
Conferência das Partes e seus órgãos subsidiários.
3. As funções e o mandato deste órgão podem ser posteriormente melhor definidos
pela Conferência das Partes.
Artigo 10
Órgão Subsidiário de Implementação
1. Fica estabelecido um órgão subsidiário de implementação para auxiliar a
Conferência das Partes na avaliação e exame do cumprimento efetivo desta Convenção. Esse órgão
deve ser aberto à participação de todas as Partes, e deve ser composto por representantes
governamentais especializados em questões relativas à mudança do clima. Deve apresentar
regularmente relatórios à Conferência das Partes sobre todos os aspectos do seu trabalho.
2. Sob a orientação da Conferência das Partes, esse órgão deve:
a) Examinar as informações transmitidas em conformidade com o Artigo 12, parágrafo
1, no sentido de avaliar o efeito agregado geral das medidas tomadas pelas Partes à luz das avaliações
científicas mais recentes sobre a mudança do clima;
b) Examinar as informações transmitidas em conformidade com o Artigo 12,
parágrafo 2, no sentido de auxiliar a Conferência das Partes a realizar os exames requeridos no Artigo
4, parágrafo 2, alínea ( d ); e
c) Auxiliar a Conferência das Partes, conforme o caso, na preparação e implementação
de suas decisões.
Artigo 11
Mecanismo Financeiro
1. Fica definido um mecanismo para a provisão de recursos financeiros a título de
doação ou em base concessional, inclusive para fins de transferência de tecnologia. Esse mecanismo
deve funcionar sob a orientação da Conferência das Partes e prestar contas à mesma, a qual deve
decidir sobre suas políticas, prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade relativos a esta
Convenção. Seu funcionamento deve ser confiado a uma ou mais entidades internacionais existentes.
2. O mecanismo financeiro deve ter uma representação eqüitativa e equilibrada de
todas as Partes, num sistema transparente de administração.
3. A Conferência das Partes e a entidade ou entidades encarregadas do funcionamento
do mecanismo financeiro devem aprovar os meios para operar os parágrafos precedentes, que devem
incluir o seguinte:
a) Modalidades para garantir que os projetos financiados para enfrentar a mudança do
clima estejam de acordo com as políticas, prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade
estabelecidos pela Conferência das Partes;
b) Modalidades pelas quais uma determinada decisão de financiamento possa ser
reconsiderada à luz dessas políticas, prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade;
c) Apresentação à Conferência das Partes de relatórios periódicos da entidade ou
entidades sobre suas operações de financiamento, de forma compatível com a exigência de prestação
de contas prevista no parágrafo 1 deste Artigo; e
d) Determinação, de maneira previsível e identificável, do valor dos financiamentos
necessários e disponíveis para a implementação desta Convenção e das condições sob as quais esse
valor deve ser periodicamente reexaminado.
4. Em sua primeira sessão a Conferência das Partes deve definir os meios para
implementar as disposições precedentes, reexaminando e levando em conta os dispositivos
provisórios mencionados no Artigo 21, parágrafo 3, e deve decidir se esses dispositivos provisórios
devem ser mantidos. Subseqüentemente, dentro de quatro anos, a Conferência das Partes deve
reexaminar o mecanismo financeiro e tomar as medidas adequadas.
5. As Partes países desenvolvidos podem também prover recursos financeiros
relacionados com a implementação desta Convenção mediante canais bilaterais, regionais e
multilaterais e as Partes países em desenvolvimento podem deles beneficiar-se.
Artigo 12
Transmissão de Informações Relativas à Implementação
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1. Em conformidade com o Artigo 4, parágrafo 1, cada Parte deve transmitir à
Conferência das Partes por meio do Secretariado, as seguintes informações:
a) Inventário nacional de emissões antrópicas por fontes e de remoções por
sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, dentro de
suas possibilidades, usando metodologias comparáveis desenvolvidas e aprovadas pela Conferência
das Partes;
b) Descrição geral das medidas tomadas ou previstas pela Parte para implementar esta
Convenção; e
c) Qualquer outra informação que a Parte considere relevante para a realização do
objetivo desta Convenção e apta a ser incluída em sua comunicação, inclusive, se possível, dados
pertinentes para cálculos das tendências das emissões mundiais.
2. Cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais Partes citadas no Anexo I deve
incluir as seguintes informações em sua comunicação:
a) Descrição pormenorizada das políticas e medidas por ela adotadas para implementar
suas obrigações assumidas sob o Artigo 4, parágrafo 2, alíneas ( a ) e ( b ); e
b) Estimativa específica dos efeitos que as políticas e medidas mencionadas na alínea (
a ) acima terão sobre as emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito
estufa durante o período a que se refere o Artigo 4, parágrafo 2, alínea ( a ).
3. Ademais, cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais Partes desenvolvidas
citadas no Anexo II deve incluir pormenores de medidas tomadas em conformidade com o Artigo 4,
parágrafos 3, 4 e 5.
4. As Partes países desenvolvidos podem, voluntariamente, propor projetos para
financiamento, inclusive especificando tecnologias, materiais, equipamentos, técnicas ou práticas
necessários à execução desses projetos, juntamente, se possível, com estimativa de todos os custos
adicionais, de reduções de emissões e aumento de remoções de gases de efeito estufa, bem corno
estimativas dos benefícios resultantes.
5. Cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais Partes incluídas no Anexo I
deve apresentar sua comunicação inicial dentro de seis meses da entrada em vigor desta Convenção
para essa Parte. Cada Parte não incluída deve apresentar sua comunicação inicial dentro de três anos
da entrada em vigor desta Convenção para essa Parte ou a partir da disponibilidade de recursos
financeiros de acordo com o Artigo 4, parágrafo 3. As Partes que forem países de menor
desenvolvimento relativo podem apresentar sua comunicação inicial quando o desejarem. A
freqüência das comunicações subseqüentes de todas as Partes deve ser determinada pela Conferência
das Partes, levando em conta o cronograma diferenciado previsto neste parágrafo.
6. As informações relativas a este Artigo apresentadas pelas Partes devem ser
transmitidas pelo Secretariado, tão logo possível, à Conferência das Partes e a quaisquer órgãos
subsidiários interessados. Se necessário, a Conferência das Partes pode reexaminar os procedimentos
para a transmissão de informações.
7. A partir de sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve tomar providências,
mediante solicitação, no sentido de apoiar técnica e financeiramente as Partes países em
desenvolvimento na compilação e apresentação de informações relativas a este Artigo, bem como de
identificar necessidades técnicas e financeiras relativas a projetos propostos e medidas de resposta
previstas no Artigo 4. Esse apoio pode ser concedido por outras Partes, por organizações
internacionais competentes e pelo Secretariado, conforme o caso.
8. Qualquer grupo de Partes pode, sujeito às diretrizes adotadas pela Conferência das
Partes e mediante notificação prévia à Conferência das Partes, apresentar comunicação conjunta no
cumprimento de suas obrigações assumidas sob este Artigo, desde que essa comunicação inclua
informações sobre o cumprimento, por cada uma dessas Partes, de suas obrigações individuais no
âmbito desta Convenção.
9. As informações recebidas pelo Secretariado, que sejam classificadas como
confidenciais por uma Parte, em conformidade com critérios a serem estabelecidos pela Conferência
das Partes, devem ser compiladas pelo Secretariado de modo a proteger seu caráter confidencial antes
de serem colocadas à disposição de quaisquer dos órgãos envolvidos na transmissão e no exame de
informações.
10. De acordo com o Parágrafo 9 acima, e sem prejuízo da capacidade de qualquer
Parte de, a qualquer momento, tornar públicas sua comunicação, o Secretariado deve tornar públicas
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as comunicações feitas pelas Partes em conformidade com este Artigo no momento em que forem
apresentadas a Conferência das Partes.
Artigo 13
Solução de Questões Relativas à Implementação da Convenção
Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve considerar o estabelecimento
de um mecanismo de consultas multilaterais, ao qual poderão recorrer as Partes mediante solicitação,
para a solução de questões relativas à implementação desta Convenção.
Artigo 14
Solução de Controvérsias
1. No caso de controvérsia entre duas ou mais Partes no que respeita à interpretação
ou aplicação desta Convenção, as Partes envolvidas devem procurar resolvê-las por meio de
negociação ou qualquer outro meio pacífico de sua própria escolha.
2. Ao ratificar, aceitar, ou aprovar esta Convenção ou a ela aderir, ou em qualquer
momento posterior, qualquer Parte que não seja uma organização de integração econômica regional
pode declarar, por escrito ao Depositário, que reconhece como compulsório ipso facto, e sem acordo
especial, com respeito a qualquer controvérsia relativa à interpretação ou a aplicação desta Convenção
e em relação a qualquer Parte que aceite a mesma obrigação:
(a) Submissão da controvérsia à Corte Internacional de Justiça e\ou
(b) Arbitragem, de acordo com os procedimentos a serem estabelecidos pela
Conferência das Partes, o mais breve possível, em anexo sobre arbitragem.
Uma Parte que seja uma organização de integração econômica regional pode fazer uma
declaração com efeito similar em relação à arbitragem em conformidade com os procedimentos
mencionados na alínea ( b ) acima.
3. Toda declaração feita de acordo com o parágrafo 2 acima permanecerá em vigor até
a data de expiração nela prevista ou, no máximo, durante três meses após o depósito, junto ao
Depositário, de um aviso por escrito de sua revogação.
4. Toda nova declaração, todo aviso de revogação ou a expiração da declaração não
devem afetar, de forma alguma, processos pendentes na Corte Internacional de Justiça ou no tribunal
de arbitragem, a menos que as Partes na controvérsia concordem de outra maneira.
5. De acordo com a aplicação do parágrafo 2 acima, se, doze meses após a notificação
de uma Parte por outra de que existe uma controvérsia entre elas, as Partes envolvidas não
conseguirem solucionar a controvérsia, recorrendo aos meios a que se refere o parágrafo 1 acima, a
controvérsia deve ser submetida à conciliação mediante solicitação de qualquer das Partes em
controvérsia.
6. Mediante solicitação de uma das Partes na controvérsia, deve ser criada uma
comissão de conciliação, composta por um número igual de membros designados por cada Parte
interessada e um presidente escolhido conjuntamente pelos membros designados por cada Parte. A
comissão deve emitir decisão recomendatória, que deve ser considerada pelas Partes em boa fé.
7. A Conferência das Partes deve estabelecer, o mais breve possível, procedimentos
adicionais em relação à conciliação, em anexo sobre conciliação.
8. As disposições deste artigo aplicam-se a quaisquer instrumentos jurídicos
pertinentes que a Conferência das Partes possa adotar, salvo se de outra maneira disposto nesse
instrumento.
Artigo 15
Emendas à Convenção
1. Qualquer Parte pode propor emendas a esta Convenção.
2. As emendas a esta Convenção devem ser adotadas em sessão ordinária da
Conferência das Partes. O texto de qualquer emenda proposta a esta Convenção deve ser comunicado
às Partes pelo Secretariado pelo menos seis meses antes da sessão na qual será proposta sua adoção.
Propostas de emenda devem também ser comunicadas pelo Secretariado aos signatários desta
Convenção e ao Depositário, para informação.
3. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por consenso sobre as
emendas propostas a esta Convenção. Uma vez exauridos todos os esforços para chegar a um
consenso sem que se tenha chegado a um acordo, a emenda deve ser adotada, em última instância,
por maioria de três quartos das Partes presentes e votantes nessa sessão. As emendas adotadas devem
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ser comunicadas pelo Secretariado ao Depositário, que deve comunicá-las a todas as Partes para
aceitação.
4. Os instrumentos de aceitação de emendas devem ser depositados junto ao
Depositário. As emendas adotadas em conformidade com o parágrafo 3 acima devem entrar em vigor
para as Partes que a tenham aceito no nonagésimo dia após o recebimento, pelo Depositário, de
instrumentos de aceitação de pelo menos três quartos das Partes desta Convenção.
5. As emendas devem entrar em vigor para qualquer outra Parte no nonagésimo dia
após a Parte ter depositado seu instrumento de aceitação das emendas.
6. Para os fins deste Artigo, "Partes presentes e votantes" significa as Partes presentes
e que emitam voto afirmativo ou negativo.
Artigo 16
Adoção de Anexos e Emendas aos Anexos da Convenção
1. Os anexos desta Convenção constituem parte integrante da mesma e, salvo se
expressamente disposto de outro modo, qualquer referência a esta Convenção constitui ao mesmo
tempo referência a qualquer de seus anexos. Sem prejuízo do disposto no Artigo 14, parágrafo 2,
alínea ( b ) e parágrafo 7, esses anexos devem conter apenas listas, formulários e qualquer outro
material descritivo que trate de assuntos científicos, técnicos, processuais ou administrativos.
2. Os anexos desta Convenção devem ser propostos e adotados de acordo com o
procedimento estabelecido no Artigo 15, parágrafos 2, 3 e 4.
3. Qualquer anexo adotado em conformidade com o parágrafo 2 acima deve entrar em
vigor para todas as Partes desta Convenção seis meses após a comunicação a essas Partes, pelo
Depositário, da adoção do anexo, à exceção das Partes que notificarem o Depositário, por escrito e no
mesmo prazo, de sua não aceitação do anexo. O anexo deve entrar em vigor para as Partes que
tenham retirado sua notificação de não-aceitacão no nonagésimo dia após o recebimento, pelo
Depositário, da retirada dessa notificação.
4. A proposta, adoção e entrada em vigor de emendas aos anexos desta Convenção
devem estar sujeitas ao mesmo procedimento obedecido no caso de proposta, adoção e entrada em
vigor de anexos desta Convenção, em conformidade com os parágrafos 2 e 3 acima.
5. Se a adoção de um anexo ou de uma emenda a um anexo envolver uma emenda a
esta Convenção esse anexo ou emenda a um anexo somente deve entrar em vigor quando a emenda à
Convenção estiver em vigor.
Artigo 17
Protocolos
1. Em qualquer uma das sessões ordinárias, a Conferência das Partes pode adotar
protocolos a esta Convenção.
2. O texto de qualquer proposta de protocolo deve ser comunicado às Partes pelo
Secretariado pelo menos seis meses antes dessa sessão da Conferência das Partes.
3. As exigências para a entrada em vigor de qualquer protocolo devem ser
estabelecidas por esse instrumento.
4. Somente Partes desta Convenção podem ser Partes de um protocolo.
5. As decisões no âmbito de qualquer protocolo devem ser exclusivamente tomadas
pelas Partes desse protocolo.
Artigo 18
Direito de Voto
1. Cada Parte desta Convenção tem direito da um voto, à exceção do disposto no
parágrafo 2 acima.
2. As organizações de integração econômica regional devem exercer, em assuntos de
sua competência, seu direito de voto com um número de votos igual ao número de seus EstadosMembros Partes desta Convenção. Essas organizações não devem exercer seu direito de voto se
qualquer de seus Estados-Membros exercer esse direito e vice-versa.
Artigo 19
Depositário
O Secretário-Geral da Nações Unidas será o Depositário desta Convenção e de
protocolos adotados em conformidade com o Artigo 17.
Artigo 20
Assinatura
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Esta Convenção estará aberta, no Rio de Janeiro, à assinatura de Estados-Membros
das Nações Unidas ou de quaisquer de seus organismos especializados, ou que sejam Partes do
Estatuto da Corte Internacional de Justiça e de organizações de integração econômica regional,
durante a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e
posteriormente na sede das Nações Unidas em Nova York de 20 de junho de 1992 a 19 de junho de
1993.
Artigo 21
Disposições Transitórias
1. As funções do Secretariado, a que se refere o Artigo 8, devem ser desempenhadas
provisoriamente pelo Secretariado estabelecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas em sua
resolução 45/212 de 21 de dezembro de 1990, até que a Conferência das Partes conclua sua primeira
sessão.
2. O chefe do Secretariado provisório, a que se refere o parágrafo 1 acima, deve
cooperar estreitamente com o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, a fim de assegurar
que esse Painel preste assessoramento científico e técnico objetivo. Outras instituições científicas
pertinentes também podem ser consultadas.
3. O Fundo para o Meio Ambiente Mundial, do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, do Programa da Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Banco Internacional
para a Reconstrução e o Desenvolvimento, será a entidade internacional encarregada provisoriamente
do funcionamento do mecanismo financeiro a que se refere o Artigo 11. Nesse contexto, o Fundo
para o Meio Ambiental Mundial deve ser adequadamente reestruturado e sua composição
universalizada para permitir-lhe cumprir os requisitos do Artigo 11.
Artigo 22
Ratificação, Aceitação, Aprovação ou Adesão
1. Esta Convenção está sujeita a ratificação, aceitação, aprovação ou adesão de Estados
e organizações de integração econômica regional. Estará aberta a adesões a partir do dia seguinte à
data em que a Convenção não mais esteja aberta a assinaturas. Os instrumentos de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão devem ser depositados junto ao Depositário.
2. Qualquer organização de integração econômica regional que se torne Parte desta
Convenção, sem que seja Parte nenhum de seus Estados-Membros, deve ficar sujeita a todas as
obrigações previstas nesta Convenção. No caso de um ou mais Estados-Membros dessas
organizações serem Parte desta Convenção, a organização e seus Estados-Membros devem dicidir
sobre suas respectivas responsabilidades para o cumprimento de suas obrigações previstas nesta
Convenção. Nesses casos as organizações e os Estados-Membros não podem exercer
simultaneamente direitos estabelecidos pela Convenção.
3. Em seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, as
organizações de integração econômica regional devem declarar o âmbito de suas competências no que
respeita a assuntos regidos por esta Convenção. Essas organizações devem também informar ao
Depositário de qualquer modificação substancial no âmbito de suas competências, o qual, por sua vez,
deve transmitir essas informações às Partes.
Artigo 23
Entrada em Vigor
1. Esta Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito do
qüinquagésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
2. Para cada Estado ou organização de integração econômica regional que ratifique,
aceite ou aprove esta Convenção ou a ela adira após o depósito do qüinquagésimo instrumento de
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, esta Convenção entra em vigor na nonagésimo dia após a
data de depósito do instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão desse Estado ou
organização de integração econômica regional.
3. Para os fins dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo, o instrumento depositado por uma
organização de integração econômica regional não deve ser considerado como adicional àqueles
depositados por Estados-Membros dessa organização.
Artigo 24
Reservas
Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção.
Artigo 25
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Denúncia
1. Após três anos da entrada em vigor da Convenção para uma Parte, essa Parte pode,
a qualquer momento, denunciá-la por meio de notificação escrita ao Depositário.
2. Essa denúncia tem efeito um ano após à data de seu recebimento pelo Depositário,
ou em data posterior se assim for estipulado na notificação de denúncia.
3. Deve ser considerado que qualquer Parte que denuncie esta Convenção denuncia
também os protocolos de que é Parte.
Artigo 26
Textos Autênticos
O original desta Convenção, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e
russo são igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, firmam
esta Convenção.
Feito em Nova York aos nove dias de maio de mil novecentos e noventa e dois.
Anexo I
Alemanha
Islândia
Austrália
Itália
Áustria
Japão
A
Belarus
Letônia A
Bélgica
Lituânia A
Bulgária
Luxemburgo
Canadá
Noruega
Comunidade Européia
Nova Zelândia
Dinamarca
Países Baixos
Espanha
Polônia A
Estados Unidos da América
Portugal
A
Estônia
Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlandado Norte
A
Federação Russa
República Tcheco-Eslovaca
Finlândia
Romênia A
França
Suécia
Grécia
Suíça
A
Hungria
Turquia
Irlanda
Ucrânia
A

Países em processo de transição para uma economia de mercado.
Anexo II
Alemanha
Islândia
Austrália
Itália
Áustria
Japão
Bélgica
Luxemburgo
Canadá
Noruega
Comunidade Européia
Nova Zelândia
Dinamarca
Países Baixos
Espanha
Portugal
Estados Unidos da América
Reino Unido da Grã-Bretanha
Irlanda do Norte
Finlândia
Suécia
França
Suíça
Grécia
Turquia
Irlanda
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Protocolo de Quioto

DECRETO Nº 5.445, DE 12 DE MAIO DE 2005.
Promulga o Protocolo de Quioto à ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, aberto a assinaturas na cidade de Quioto,
Japão, em 11 de dezembro de 1997, por ocasião da
Terceira Conferência das Partes da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, inciso IV, da Constituição, e Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto do
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, por meio do
Decreto Legislativo no 144, de 20 de junho de 2002;
Considerando que o Governo brasileiro ratificou o citado Protocolo em 23 de agosto
de 2002;
Considerando que o Protocolo entrou em vigor internacional em 16 de fevereiro de
2005;
DECRETA:
Art. 1o O Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, de 11 de dezembro de 1997, apenso por cópia ao presente Decreto, será
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Protocolo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 2005; 184º da Independência e 117º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Samuel Pinheiro Guimaraes Neto
PROTOCOLO DE QUIOTO À CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES
UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA
As Partes deste Protocolo, Sendo Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, doravante denominada "Convenção", Procurando atingir o objetivo final da
Convenção, conforme expresso no Artigo 2, Lembrando as disposições da Convenção, Seguindo as
orientações do Artigo 3 da Convenção, Em conformidade com o Mandato de Berlim adotado pela
decisão 1/CP.1 da Conferência das Partes da Convenção em sua primeira sessão, Convieram no
seguinte:
ARTIGO 1
Para os fins deste Protocolo, aplicam-se as definições contidas no Artigo 1 da
Convenção. Adicionalmente:
1. "Conferência das Partes" significa a Conferência das Partes da Convenção.
2. "Convenção" significa a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, adotada em Nova York em 9 de maio de 1992.
3 "Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima" significa o Painel
Intergovernamental sobre Mudança do Clima estabelecido conjuntamente pela Organização
Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1988.
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4. "Protocolo de Montreal" significa o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
Destróem a Camada de Ozônio, adotado em Montreal em 16 de setembro de 1987 e com os ajustes e
emendas adotados posteriormente.
5. "Partes presentes e votantes" significa as Partes presentes e que emitam voto
afirmativo ou negativo.
6. "Parte" significa uma Parte deste Protocolo, a menos que de outra forma indicado
pelo contexto.
7. "Parte incluída no Anexo I" significa uma Parte incluída no Anexo I da Convenção,
com as emendas de que possa ser objeto, ou uma Parte que tenha feito uma notificação conforme
previsto no Artigo 4, parágrafo 2(g), da Convenção.
ARTIGO 2
1. Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus compromissos quantificados de
limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, a fim de promover o desenvolvimento
sustentável, deve:
(a) Implementar e/ou aprimorar políticas e medidas de acordo com suas circunstâncias
nacionais, tais como:
i. O aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia nacional;
ii. A proteção e o aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal, levando em conta seus compromissos assumidos em
acordos internacionais relevantes sobre o meio ambiente, a promoção de práticas sustentáveis de
manejo florestal, florestamento e reflorestamento;
iii. A promoção de formas sustentáveis de agricultura à luz das considerações sobre a
mudança do clima;
iv. A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e
renováveis de energia, de tecnologias de seqüestro de dióxido de carbono e de tecnologias
ambientalmente seguras, que sejam avançadas e inovadoras;
v. A redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de incentivos fiscais,
de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os setores emissores de gases de efeito
estufa que sejam contrários ao objetivo da Convenção e aplicação de instrumentos de mercado;
vi. O estímulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando a promoção de
políticas e medidas que limitem ou reduzam emissões de gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal;
vii. Medidas para limitar e/ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes;
viii. A limitação e/ou redução de emissões de metano por meio de sua recuperação e
utilização no tratamento de resíduos, bem como na produção, no transporte e na distribuição de
energia;
(b) Cooperar com outras Partes incluídas no Anexo I no aumento da eficácia
individual e combinada de suas políticas e medidas adotadas segundo este Artigo, conforme o Artigo
4, parágrafo 2(e)(i), da Convenção. Para esse fim, essas Partes devem adotar medidas para
compartilhar experiências e trocar informações sobre tais políticas e medidas, inclusive desenvolvendo
formas de melhorar sua comparabilidade, transparência e eficácia. A Conferência das Partes na
qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira sessão ou tão logo seja
praticável a partir de então, considerar maneiras de facilitar tal cooperação, levando em conta toda a
informação relevante.
2. As Partes incluídas no Anexo I devem procurar limitar ou reduzir as emissões de
gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal originárias de combustíveis do
transporte aéreo e marítimo internacional, conduzindo o trabalho pela Organização de Aviação Civil
Internacional e pela Organização Marítima Internacional, respectivamente.
3. As Partes incluídas no Anexo I devem empenhar-se em implementar políticas e
medidas a que se refere este Artigo de forma a minimizar efeitos adversos, incluindo os efeitos
adversos da mudança do clima, os efeitos sobre o comércio internacional e os impactos sociais,
ambientais e econômicos sobre outras Partes, especialmente as Partes países em desenvolvimento e
em particular as identificadas no Artigo 4, parágrafos 8 e 9, da Convenção, levando em conta o Artigo
3 da Convenção. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo pode
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realizar ações adicionais, conforme o caso, para promover a implementação das disposições deste
parágrafo.
4. Caso a Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo
considere proveitoso coordenar qualquer uma das políticas e medidas do parágrafo 1(a) acima,
levando em conta as diferentes circunstâncias nacionais e os possíveis efeitos, deve considerar modos
e meios de definir a coordenação de tais políticas e medidas.
ARTIGO 3
1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegurar que
suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito
estufa listados no Anexo A não excedam suas quantidades atribuídas, calculadas em conformidade
com seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões descritos no Anexo B e de
acordo com as disposições deste Artigo, com vistas a reduzir suas emissões totais desses gases em
pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis de 1990 no período de compromisso de 2008 a 2012.
2. Cada Parte incluída no Anexo I deve, até 2005, ter realizado um progresso
comprovado para alcançar os compromissos assumidos sob este Protocolo.
3. As variações líquidas nas emissões por fontes e remoções por sumidouros de gases
de efeito estufa resultantes de mudança direta, induzida pelo homem, no uso da terra e nas atividades
florestais, limitadas ao florestamento, reflorestamento e desflorestamento desde 1990, medidas como
variações verificáveis nos estoques de carbono em cada período de compromisso, deverão ser
utilizadas para atender os compromissos assumidos sob este Artigo por cada Parte incluída no Anexo
I. As emissões por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito estufa associadas a essas
atividades devem ser relatadas de maneira transparente e comprovável e revistas em conformidade
com os Artigos 7 e 8.
4. Antes da primeira sessão da Conferência das Partes na qualidade de reunião das
Partes deste Protocolo, cada Parte incluída no Anexo I deve submeter à consideração do Órgão
Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico dados para o estabelecimento do seu nível de
estoques de carbono em 1990 e possibilitar a estimativa das suas mudanças nos estoques de carbono
nos anos subseqüentes. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo
deve, em sua primeira sessão ou assim que seja praticável a partir de então, decidir sobre as
modalidades, regras e diretrizes sobre como e quais são as atividades adicionais induzidas pelo homem
relacionadas com mudanças nas emissões por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito
estufa nas categorias de solos agrícolas e de mudança no uso da terra e florestas, que devem ser
acrescentadas ou subtraídas da quantidade atribuída para as Partes incluídas no Anexo I, levando em
conta as incertezas, a transparência na elaboração de relatório, a comprovação, o trabalho
metodológico do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o assessoramento fornecido
pelo Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico em conformidade com o Artigo
5 e as decisões da Conferência das Partes. Tal decisão será aplicada a partir do segundo período de
compromisso. A Parte poderá optar por aplicar essa decisão sobre as atividades adicionais induzidas
pelo homem no seu primeiro período de compromisso, desde que essas atividades tenham se
realizado a partir de 1990.
5. As Partes em processo de transição para uma economia de mercado incluídas no
Anexo I, cujo ano ou período de base foi estabelecido em conformidade com a decisão 9/CP.2 da
Conferência das Partes em sua segunda sessão, devem usar esse ano ou período de base para a
implementação dos seus compromissos previstos neste Artigo. Qualquer outra Parte em processo de
transição para uma economia de mercado incluída no Anexo I que ainda não tenha submetido a sua
primeira comunicação nacional, conforme o Artigo 12 da Convenção, também pode notificar a
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo da sua intenção de utilizar
um ano ou período históricos de base que não 1990 para a implementação de seus compromissos
previstos neste Artigo. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo
deve decidir sobre a aceitação de tal notificação.
6. Levando em conta o Artigo 4, parágrafo 6, da Convenção, na implementação dos
compromissos assumidos sob este Protocolo que não os deste Artigo, a Conferência das Partes na
qualidade de reunião das Partes deste Protocolo concederá um certo grau de flexibilidade às Partes em
processo de transição para uma economia de mercado incluídas no Anexo I.
7. No primeiro período de compromissos quantificados de limitação e redução de
emissões, de 2008 a 2012, a quantidade atribuída para cada Parte incluída no Anexo I deve ser igual à
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porcentagem descrita no Anexo B de suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de
carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A em 1990, ou o ano ou período de
base determinado em conformidade com o parágrafo 5 acima, multiplicado por cinco. As Partes
incluídas no Anexo I para as quais a mudança no uso da terra e florestas constituíram uma fonte
líquida de emissões de gases de efeito estufa em 1990 devem fazer constar, no seu ano ou período de
base de emissões de 1990, as emissões antrópicas agregadas por fontes menos as remoções antrópicas
por sumidouros em 1990, expressas em dióxido de carbono equivalente, devidas à mudança no uso da
terra, com a finalidade de calcular sua quantidade atribuída.
8. Qualquer Parte incluída no Anexo I pode utilizar 1995 como o ano base para os
hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos e hexafluoreto de enxofre, na realização dos cálculos
mencionados no parágrafo 7 acima.
9. Os compromissos das Partes incluídas no Anexo I para os períodos subseqüentes
devem ser estabelecidos em emendas ao Anexo B deste Protocolo, que devem ser adotadas em
conformidade com as disposições do Artigo 21, parágrafo 7. A Conferência das Partes na qualidade
de reunião das Partes deste Protocolo deve dar início à consideração de tais compromissos pelo
menos sete anos antes do término do primeiro período de compromisso ao qual se refere o parágrafo
1 acima.
10. Qualquer unidade de redução de emissões, ou qualquer parte de uma quantidade
atribuída, que uma Parte adquira de outra Parte em conformidade com as disposições do Artigo 6 ou
do Artigo 17 deve ser acrescentada à quantidade atribuída à Parte adquirente.
11. Qualquer unidade de redução de emissões, ou qualquer parte de uma quantidade
atribuída, que uma Parte transfira para outra Parte em conformidade com as disposições do Artigo 6
ou do Artigo 17 deve ser subtraída da quantidade atribuída à Parte transferidora.
12. Qualquer redução certificada de emissões que uma Parte adquira de outra Parte em
conformidade com as disposições do Artigo 12 deve ser acrescentada à quantidade atribuída à Parte
adquirente.
13. Se as emissões de uma Parte incluída no Anexo I em um período de compromisso
forem inferiores a sua quantidade atribuída prevista neste Artigo, essa diferença, mediante solicitação
dessa Parte, deve ser acrescentada à quantidade atribuída a essa Parte para períodos de compromisso
subseqüentes.
14. Cada Parte incluída no Anexo I deve empenhar-se para implementar os
compromissos mencionados no parágrafo 1 acima de forma que sejam minimizados os efeitos
adversos, tanto sociais como ambientais e econômicos, sobre as Partes países em desenvolvimento,
particularmente as identificadas no Artigo 4, parágrafos 8 e 9, da Convenção. Em consonância com as
decisões pertinentes da Conferência das Partes sobre a implementação desses parágrafos, a
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira
sessão, considerar quais as ações se fazem necessárias para minimizar os efeitos adversos da mudança
do clima e/ou os impactos de medidas de resposta sobre as Partes mencionadas nesses parágrafos.
Entre as questões a serem consideradas devem estar a obtenção de fundos, seguro e transferência de
tecnologia.
ARTIGO 4
1. Qualquer Parte incluída no Anexo I que tenha acordado em cumprir conjuntamente
seus compromissos assumidos sob o Artigo 3 será considerada como tendo cumprido esses
compromissos se o total combinado de suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de
carbono equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A não exceder suas quantidades
atribuídas, calculadas de acordo com seus compromissos quantificados de limitação e redução de
emissões, descritos no Anexo B, e em conformidade com as disposições do Artigo 3. O respectivo
nível de emissão determinado para cada uma das Partes do acordo deve ser nele especificado.
2. As Partes de qualquer um desses acordos devem notificar o Secretariado sobre os
termos do acordo na data de depósito de seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão a este Protocolo. O Secretariado, por sua vez, deve informar os termos do acordo às Partes e
aos signatários da Convenção.
3. Qualquer desses acordos deve permanecer em vigor durante o período de
compromisso especificado no Artigo 3, parágrafo 7.
4. Se as Partes atuando conjuntamente assim o fizerem no âmbito de uma organização
regional de integração econômica e junto com ela, qualquer alteração na composição da organização
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após a adoção deste Protocolo não deverá afetar compromissos existentes no âmbito deste Protocolo.
Qualquer alteração na composição da organização só será válida para fins dos compromissos
previstos no Artigo 3 que sejam adotados em período subseqüente ao dessa alteração.
5. Caso as Partes desses acordos não atinjam seu nível total combinado de redução de
emissões, cada Parte desses acordos deve se responsabilizar pelo seu próprio nível de emissões
determinado no acordo.
6. Se as Partes atuando conjuntamente assim o fizerem no âmbito de uma organização
regional de integração econômica que seja Parte deste Protocolo e junto com ela, cada EstadoMembro dessa organização regional de integração econômica individual e conjuntamente com a
organização regional de integração econômica, atuando em conformidade com o Artigo 24, no caso
de não ser atingido o nível total combinado de redução de emissões, deve se responsabilizar por seu
nível de emissões como notificado em conformidade com este Artigo.
ARTIGO 5
1. Cada Parte incluída no Anexo I deve estabelecer, dentro do período máximo de um
ano antes do início do primeiro período de compromisso, um sistema nacional para a estimativa das
emissões antrópicas por fontes e das remoções antrópicas por sumidouros de todos os gases de efeito
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal. As diretrizes para tais sistemas nacionais, que
devem incorporar as metodologias especificadas no parágrafo 2 abaixo, devem ser decididas pela
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo em sua primeira sessão.
2. As metodologias para a estimativa das emissões antrópicas por fontes e das
remoções antrópicas por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal devem ser as aceitas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima
e acordadas pela Conferência das Partes em sua terceira sessão. Onde não forem utilizadas tais
metodologias, ajustes adequados devem ser feitos de acordo com as metodologias acordadas pela
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo em sua primeira sessão.
Com base no trabalho, inter alia, do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima e no
assessoramento prestado pelo Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico, a
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve rever periodicamente
e, conforme o caso, revisar tais metodologias e ajustes, levando plenamente em conta qualquer
decisão pertinente da Conferência das Partes. Qualquer revisão das metodologias ou ajustes deve ser
utilizada somente com o propósito de garantir o cumprimento dos compromissos previstos no Artigo
3 com relação a qualquer período de compromisso adotado posteriormente a essa revisão.
3. Os potenciais de aquecimento global utilizados para calcular a equivalência em
dióxido de carbono das emissões antrópicas por fontes e das remoções antrópicas por sumidouros
dos gases de efeito estufa listados no Anexo A devem ser os aceitos pelo Painel Intergovernamental
sobre Mudança do Clima e acordados pela Conferência das Partes em sua terceira sessão. Com base
no trabalho, inter alia, do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima e no assessoramento
prestado pelo Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico, a Conferência das
Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve rever periodicamente e, conforme o
caso, revisar o potencial de aquecimento global de cada um dos gases de efeito estufa, levando
plenamente em conta qualquer decisão pertinente da Conferência das Partes. Qualquer revisão de um
potencial de aquecimento global deve ser aplicada somente aos compromissos assumidos sob o
Artigo 3 com relação a qualquer período de compromisso adotado posteriormente a essa revisão.
ARTIGO 6
1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3, qualquer Parte
incluída no Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas Partes unidades de
redução de emissões resultantes de projetos visando a redução das emissões antrópicas por fontes ou
o aumento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da
economia, desde que:
(a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas;
(b) O projeto promova uma redução das emissões por fontes ou um aumento das
remoções por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausência;
(c) A Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em
conformidade com suas obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 7; e
(d) A aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às ações
domésticas realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no Artigo 3.
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2. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo pode,
em sua primeira sessão ou assim que seja viável a partir de então, aprimorar diretrizes para a
implementação deste Artigo, inclusive para verificação e elaboração de relatórios.
3. Uma Parte incluída no Anexo I pode autorizar entidades jurídicas a participarem,
sob sua responsabilidade, de ações que promovam a geração, a transferência ou a aquisição, sob este
Artigo, de unidades de redução de emissões.
4. Se uma questão de implementação por uma Parte incluída no Anexo I das
exigências mencionadas neste parágrafo é identificada de acordo com as disposições pertinentes do
Artigo 8, as transferências e aquisições de unidades de redução de emissões podem continuar a ser
feitas depois de ter sido identificada a questão, desde que quaisquer dessas unidades não sejam usadas
pela Parte para atender os seus compromissos assumidos sob o Artigo 3 até que seja resolvida
qualquer questão de cumprimento.
ARTIGO 7
1. Cada Parte incluída no Anexo I deve incorporar ao seu inventário anual de emissões
antrópicas por fontes e remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal, submetido de acordo com as decisões pertinentes da
Conferência das Partes, as informações suplementares necessárias com o propósito de assegurar o
cumprimento do Artigo 3, a serem determinadas em conformidade com o parágrafo 4 abaixo.
2. Cada Parte incluída no Anexo I deve incorporar à sua comunicação nacional,
submetida de acordo com o Artigo 12 da Convenção, as informações suplementares necessárias para
demonstrar o cumprimento dos compromissos assumidos sob este Protocolo, a serem determinadas
em conformidade com o parágrafo 4 abaixo.
3. Cada Parte incluída no Anexo I deve submeter as informações solicitadas no
parágrafo 1 acima anualmente, começando com o primeiro inventário que deve ser entregue, segundo
a Convenção, no primeiro ano do período de compromisso após a entrada em vigor deste Protocolo
para essa Parte. Cada uma dessas Partes deve submeter as informações solicitadas no parágrafo 2
acima como parte da primeira comunicação nacional que deve ser entregue, segundo a Convenção,
após a entrada em vigor deste Protocolo para a Parte e após a adoção de diretrizes como previsto no
parágrafo 4 abaixo. A freqüência das submissões subseqüentes das informações solicitadas sob este
Artigo deve ser determinada pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste
Protocolo, levando em conta qualquer prazo para a submissão de comunicações nacionais conforme
decidido pela Conferência das Partes.
4. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve
adotar em sua primeira sessão, e rever periodicamente a partir de então, diretrizes para a preparação
das informações solicitadas sob este Artigo, levando em conta as diretrizes para a preparação de
comunicações nacionais das Partes incluídas no Anexo I, adotadas pela Conferência das Partes. A
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve também, antes do
primeiro período de compromisso, decidir sobre as modalidades de contabilização das quantidades
atribuídas.
ARTIGO 8
1. As informações submetidas de acordo com o Artigo 7 por cada Parte incluída no
Anexo I devem ser revistas por equipes revisoras de especialistas em conformidade com as decisões
pertinentes da Conferência das Partes e em consonância com as diretrizes adotadas com esse
propósito pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo, conforme
o parágrafo 4 abaixo. As informações submetidas segundo o Artigo 7, parágrafo 1, por cada Parte
incluída no Anexo I devem ser revistas como parte da compilação anual e contabilização dos
inventários de emissões e das quantidades atribuídas. Adicionalmente, as informações submetidas de
acordo com o Artigo 7, parágrafo 2, por cada Parte incluída no Anexo I devem ser revistas como
parte da revisão das comunicações.
2. As equipes revisoras de especialistas devem ser coordenadas pelo Secretariado e
compostas por especialistas selecionados a partir de indicações das Partes da Convenção e, conforme
o caso, de organizações intergovernamentais, em conformidade com a orientação dada para esse fim
pela Conferência das Partes.
3. O processo de revisão deve produzir uma avaliação técnica completa e abrangente
de todos os aspectos da implementação deste Protocolo por uma Parte. As equipes revisoras de
especialistas devem preparar um relatório para a Conferência das Partes na qualidade de reunião das
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Partes deste Protocolo, avaliando a implementação dos compromissos da Parte e identificando
possíveis problemas e fatores que possam estar influenciando a efetivação dos compromissos. Esses
relatórios devem ser distribuídos pelo Secretariado a todas as Partes da Convenção. O Secretariado
deve listar as questões de implementação indicadas em tais relatórios para posterior consideração pela
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo.
4. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve
adotar em sua primeira sessão, e rever periodicamente a partir de então, as diretrizes para a revisão da
implementação deste Protocolo por equipes revisoras de especialistas, levando em conta as decisões
pertinentes da Conferência das Partes.
5. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve,
com a assistência do Órgão Subsidiário de Implementação e, conforme o caso, do Órgão de
Assessoramento Científico e Tecnológico, considerar:
(a) As informações submetidas pelas Partes segundo o Artigo 7 e os relatórios das
revisões dos especialistas sobre essas informações, elaborados de acordo com este Artigo; e
(b) As questões de implementação listadas pelo Secretariado em conformidade com o
parágrafo 3 acima, bem como qualquer questão levantada pelas Partes.
6. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve
tomar decisões sobre qualquer assunto necessário para a implementação deste Protocolo de acordo
com as considerações feitas sobre as informações a que se refere o parágrafo 5 acima.
ARTIGO 9
1. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve
rever periodicamente este Protocolo à luz das melhores informações e avaliações científicas
disponíveis sobre a mudança do clima e seus impactos, bem como de informações técnicas, sociais e
econômicas relevantes. Tais revisões devem ser coordenadas com revisões pertinentes segundo a
Convenção, em particular as dispostas no Artigo 4, parágrafo 2(d), e Artigo 7, parágrafo 2(a), da
Convenção. Com base nessas revisões, a Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes
deste Protocolo deve tomar as providências adequadas.
2. A primeira revisão deve acontecer na segunda sessão da Conferência das Partes na
qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. Revisões subseqüentes devem acontecer em
intervalos regulares e de maneira oportuna.
ARTIGO 10
Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e
suas prioridades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicos, nacionais e regionais, sem
a introdução de qualquer novo compromisso para as Partes não incluídas no Anexo I, mas
reafirmando os compromissos existentes no Artigo 4, parágrafo 1, da Convenção, e continuando a
fazer avançar a implementação desses compromissos a fim de atingir o desenvolvimento sustentável,
levando em conta o Artigo 4, parágrafos 3, 5 e 7, da Convenção, devem:
(a) Formular, quando apropriado e na medida do possível, programas nacionais e,
conforme o caso, regionais adequados, eficazes em relação aos custos, para melhorar a qualidade dos
fatores de emissão, dados de atividade e/ou modelos locais que reflitam as condições
socioeconômicas de cada Parte para a preparação e atualização periódica de inventários nacionais de
emissões antrópicas por fontes e remoções antrópicas por sumidouros de todos os gases de efeito
estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, empregando metodologias comparáveis a serem
acordadas pela Conferência das Partes e consistentes com as diretrizes para a preparação de
comunicações nacionais adotadas pela Conferência das Partes;
(b) Formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e,
conforme o caso, regionais, que contenham medidas para mitigar a mudança do clima bem como
medidas para facilitar uma adaptação adequada à mudança do clima:
(i) Tais programas envolveriam, entre outros, os setores de energia, transporte e
indústria, bem como os de agricultura, florestas e tratamento de resíduos. Além disso, tecnologias e
métodos de adaptação para aperfeiçoar o planejamento espacial melhorariam a adaptação à mudança
do clima; e
(ii) As Partes incluídas no Anexo I devem submeter informações sobre ações no
âmbito deste Protocolo, incluindo programas nacionais, em conformidade com o Artigo 7; e as outras
Partes devem buscar incluir em suas comunicações nacionais, conforme o caso, informações sobre
programas que contenham medidas que a Parte acredite contribuir para enfrentar a mudança do clima
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e seus efeitos adversos, incluindo a redução dos aumentos das emissões de gases de efeito estufa e
aumento dos sumidouros e remoções, capacitação e medidas de adaptação;
(c) Cooperar na promoção de modalidades efetivas para o desenvolvimento, a
aplicação e a difusão, e tomar todas as medidas possíveis para promover, facilitar e financiar,
conforme o caso, a transferência ou o acesso a tecnologias, know-how, práticas e processos
ambientalmente seguros relativos à mudança do clima, em particular para os países em
desenvolvimento, incluindo a formulação de políticas e programas para a transferência efetiva de
tecnologias ambientalmente seguras que sejam de propriedade pública ou de domínio público e a
criação, no setor privado, de um ambiente propício para promover e melhorar a transferência de
tecnologias ambientalmente seguras e o acesso a elas;
(d) Cooperar nas pesquisas científicas e técnicas e promover a manutenção e o
desenvolvimento de sistemas de observação sistemática e o desenvolvimento de arquivos de dados
para reduzir as incertezas relacionadas ao sistema climático, os efeitos adversos da mudança do clima
e as conseqüências econômicas e sociais das várias estratégias de resposta e promover o
desenvolvimento e o fortalecimento da capacidade e dos recursos endógenos para participar dos
esforços, programas e redes internacionais e intergovernamentais de pesquisa e observação
sistemática, levando em conta o Artigo 5 da Convenção;
(e) Cooperar e promover em nível internacional e, conforme o caso, por meio de
organismos existentes, a elaboração e a execução de programas de educação e treinamento, incluindo
o fortalecimento da capacitação nacional, em particular a capacitação humana e institucional e o
intercâmbio ou cessão de pessoal para treinar especialistas nessas áreas, em particular para os países
em desenvolvimento, e facilitar em nível nacional a conscientização pública e o acesso público a
informações sobre a mudança do clima. Modalidades adequadas devem ser desenvolvidas para
implementar essas atividades por meio dos órgãos apropriados da Convenção, levando em conta o
Artigo 6 da Convenção;
(f) Incluir em suas comunicações nacionais informações sobre programas e atividades
empreendidos em conformidade com este Artigo de acordo com as decisões pertinentes da
Conferência das Partes; e
(g) Levar plenamente em conta, na implementação dos compromissos previstos neste
Artigo, o Artigo 4, parágrafo 8, da Convenção.
ARTIGO 11
1. Na implementação do Artigo 10, as Partes devem levar em conta as disposições do
Artigo 4, parágrafos 4, 5, 7, 8 e 9, da Convenção.
2. No contexto da implementação do Artigo 4, parágrafo 1, da Convenção, em
conformidade com as disposições do Artigo 4, parágrafo 3, e do Artigo 11 da Convenção, e por meio
da entidade ou entidades encarregadas da operação do mecanismo financeiro da Convenção, as Partes
países desenvolvidos e as demais Partes desenvolvidas incluídas no Anexo II da Convenção devem:
(a) Prover recursos financeiros novos e adicionais para cobrir integralmente os custos
por elas acordados incorridos pelas Partes países em desenvolvimento para fazer avançar a
implementação dos compromissos assumidos sob o Artigo 4, parágrafo 1(a), da Convenção e
previstos no Artigo 10, alínea (a); e
(b) Também prover esses recursos financeiros, inclusive para a transferência de
tecnologia, de que necessitem as Partes países em desenvolvimento para cobrir integralmente os
custos incrementais para fazer avançar a implementação dos compromissos existentes sob o Artigo 4,
parágrafo 1, da Convenção e descritos no Artigo 10 e que sejam acordados entre uma Parte país em
desenvolvimento e a entidade ou entidades internacionais a que se refere o Artigo 11 da Convenção,
em conformidade com esse Artigo.
A implementação desses compromissos existentes deve levar em conta a necessidade
de que o fluxo de recursos financeiros seja adequado e previsível e a importância da divisão adequada
do ônus entre as Partes países desenvolvidos. A orientação para a entidade ou entidades encarregadas
da operação do mecanismo financeiro da Convenção em decisões pertinentes da Conferência das
Partes, incluindo as acordadas antes da adoção deste Protocolo, aplica-se mutatis mutandis às
disposições deste parágrafo.
3. As Partes países desenvolvidos e demais Partes desenvolvidas do Anexo II da
Convenção podem também prover recursos financeiros para a implementação do Artigo 10 por meio
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de canais bilaterais, regionais e multilaterais e as Partes países em desenvolvimento podem deles
beneficiar-se.
ARTIGO 12
1. Fica definido um mecanismo de desenvolvimento limpo.
2. O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir às Partes não
incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo
final da Convenção, e assistir às Partes incluídas no Anexo I para que cumpram seus compromissos
quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo 3.
3. Sob o mecanismo de desenvolvimento limpo:
(a) As Partes não incluídas no Anexo I beneficiar-se-ão de atividades de projetos que
resultem em reduções certificadas de emissões; e
(b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções certificadas de emissões,
resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir com o cumprimento de parte de seus
compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos no Artigo 3, como
determinado pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo.
4. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se à autoridade e orientação
da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo e à supervisão de um
conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo.
5. As reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem ser
certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes na qualidade
de reunião das Partes deste Protocolo, com base em:
(a) Participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida;
(b) Benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação da
mudança do clima, e
(c) Reduções de emissões que sejam adicionais às que ocorreriam na ausência da
atividade certificada de projeto.
6. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve prestar assistência quanto à obtenção
de fundos para atividades certificadas de projetos quando necessário.
7. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve,
em sua primeira sessão, elaborar modalidades e procedimentos com o objetivo de assegurar
transparência, eficiência e prestação de contas das atividades de projetos por meio de auditorias e
verificações independentes.
8. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve
assegurar que uma fração dos fundos advindos de atividades de projetos certificadas seja utilizada para
cobrir despesas administrativas, assim como assistir às Partes países em desenvolvimento que sejam
particularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima para fazer face aos custos de
adaptação.
9. A participação no mecanismo de desenvolvimento limpo, inclusive nas atividades
mencionadas no parágrafo 3(a) acima e na aquisição de reduções certificadas de emissão, pode
envolver entidades privadas e/ou públicas e deve sujeitar-se a qualquer orientação que possa ser dada
pelo conselho executivo do mecanismo de desenvolvimento limpo.
10. Reduções certificadas de emissões obtidas durante o período do ano 2000 até o
início do primeiro período de compromisso podem ser utilizadas para auxiliar no cumprimento das
responsabilidades relativas ao primeiro período de compromisso.
ARTIGO 13
1. A Conferência das Partes, o órgão supremo da Convenção, deve atuar na qualidade
de reunião das Partes deste Protocolo.
2. As Partes da Convenção que não sejam Partes deste Protocolo podem participar
como observadoras das deliberações de qualquer sessão da Conferência das Partes na qualidade de
reunião das Partes deste Protocolo. Quando a Conferência das Partes atuar na qualidade de reunião
das Partes deste Protocolo, as decisões tomadas sob este Protocolo devem ser tomadas somente por
aquelas que sejam Partes deste Protocolo.
3. Quando a Conferência das Partes atuar na qualidade de reunião das Partes deste
Protocolo, qualquer membro da Mesa da Conferência das Partes representando uma Parte da
Convenção mas, nessa ocasião, não uma Parte deste Protocolo, deve ser substituído por um outro
membro, escolhido entre as Partes deste Protocolo e por elas eleito.
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4. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve
manter a implementação deste Protocolo sob revisão periódica e tomar, dentro de seu mandato, as
decisões necessárias para promover a sua implementação efetiva. Deve executar as funções a ela
atribuídas por este Protocolo e deve:
(a) Com base em todas as informações apresentadas em conformidade com as
disposições deste Protocolo, avaliar a implementação deste Protocolo pelas Partes, os efeitos gerais
das medidas tomadas de acordo com este Protocolo, em particular os efeitos ambientais, econômicos
e sociais, bem como os seus efeitos cumulativos e o grau de progresso no atendimento do objetivo da
Convenção;
(b) Examinar periodicamente as obrigações das Partes deste Protocolo, com a devida
consideração a qualquer revisão exigida pelo Artigo 4, parágrafo 2(d), e Artigo 7, parágrafo 2, da
Convenção, à luz do seu objetivo, da experiência adquirida em sua implementação e da evolução dos
conhecimentos científicos e tecnológicos, e a esse respeito, considerar e adotar relatórios periódicos
sobre a implementação deste Protocolo;
(c) Promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre medidas adotadas pelas
Partes para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos, levando em conta as diferentes
circunstâncias, responsabilidades e recursos das Partes e seus respectivos compromissos assumidos
sob este Protocolo;
(d) Facilitar, mediante solicitação de duas ou mais Partes, a coordenação de medidas
por elas adotadas para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos, levando em conta as diferentes
circunstâncias, responsabilidades e capacidades das Partes e seus respectivos compromissos assumidos
sob este Protocolo;
(e) Promover e orientar, em conformidade com o objetivo da Convenção e as
disposições deste Protocolo, e levando plenamente em conta as decisões pertinentes da Conferência
das Partes, o desenvolvimento e aperfeiçoamento periódico de metodologias comparáveis para a
implementação efetiva deste Protocolo, a serem acordadas pela Conferência das Partes na qualidade
de reunião das Partes deste Protocolo;
(f) Fazer recomendações sobre qualquer assunto necessário à implementação deste
Protocolo;
(g) Procurar mobilizar recursos financeiros adicionais em conformidade com o Artigo
11, parágrafo 2;
(h) Estabelecer os órgãos subsidiários considerados necessários à implementação deste
Protocolo;
(i) Buscar e utilizar, conforme o caso, os serviços e a cooperação das organizações
internacionais e dos organismos intergovernamentais e não-governamentais competentes, bem como
as informações por eles fornecidas; e
(j) Desempenhar as demais funções necessárias à implementação deste Protocolo e
considerar qualquer atribuição resultante de uma decisão da Conferência das Partes.
5. As regras de procedimento da Conferência das Partes e os procedimentos
financeiros aplicados sob a Convenção devem ser aplicados mutatis mutandis sob este Protocolo,
exceto quando decidido de outra forma por consenso pela Conferência das Partes na qualidade de
reunião das Partes deste Protocolo.
6. A primeira sessão da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes
deste Protocolo deve ser convocada pelo Secretariado juntamente com a primeira sessão da
Conferência das Partes programada para depois da data de entrada em vigor deste Protocolo. As
sessões ordinárias subseqüentes da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste
Protocolo devem ser realizadas anualmente e em conjunto com as sessões ordinárias da Conferência
das Partes a menos que decidido de outra forma pela Conferência das Partes na qualidade de reunião
das Partes deste Protocolo.
7. As sessões extraordinárias da Conferência das Partes na qualidade de reunião das
Partes deste Protocolo devem ser realizadas em outras datas quando julgado necessário pela
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo, ou por solicitação escrita
de qualquer Parte, desde que, dentro de seis meses após a solicitação ter sido comunicada às Partes
pelo Secretariado, receba o apoio de pelo menos um terço das Partes.
8. As Nações Unidas, seus órgãos especializados e a Agência Internacional de Energia
Atômica, bem como qualquer Estado-Membro dessas organizações ou observador junto às mesmas
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que não seja Parte desta Convenção podem se fazer representar como observadores nas sessões da
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. Qualquer outro órgão ou
agência, nacional ou internacional, governamental ou não-governamental, competente em assuntos de
que trata este Protocolo e que tenha informado ao Secretariado o seu desejo de se fazer representar
como observador numa sessão da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste
Protocolo, pode ser admitido nessa qualidade, salvo se pelo menos um terço das Partes presentes
objete. A admissão e participação dos observadores devem sujeitar-se às regras de procedimento a que
se refere o parágrafo 5 acima.
ARTIGO 14
1. O Secretariado estabelecido pelo Artigo 8 da Convenção deve desempenhar a
função de Secretariado deste Protocolo.
2. O Artigo 8, parágrafo 2, da Convenção, sobre as funções do Secretariado e o Artigo
8, parágrafo 3, da Convenção, sobre as providências tomadas para o seu funcionamento, devem ser
aplicados mutatis mutandis a este Protocolo. O Secretariado deve, além disso, exercer as funções a ele
atribuídas sob este Protocolo.
ARTIGO 15
1. O Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico e o Órgão
Subsidiário de Implementação estabelecidos nos Artigos 9 e 10 da Convenção devem atuar,
respectivamente, como o Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico e o Órgão
Subsidiário de Implementação deste Protocolo. As disposições relacionadas com o funcionamento
desses dois órgãos sob a Convenção devem ser aplicadas mutatis mutandis a este Protocolo. As
sessões das reuniões do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico e do Órgão
Subsidiário de Implementação deste Protocolo devem ser realizadas conjuntamente com as reuniões
do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico e do Órgão Subsidiário de
Implementação da Convenção, respectivamente.
2. As Partes da Convenção que não são Partes deste Protocolo podem participar como
observadoras das deliberações de qualquer sessão dos órgãos subsidiários. Quando os órgãos
subsidiários atuarem como órgãos subsidiários deste Protocolo, as decisões sob este Protocolo devem
ser tomadas somente por aquelas que sejam Partes deste Protocolo.
3. Quando os órgãos subsidiários estabelecidos pelos Artigos 9 e 10 da Convenção
exerçam suas funções com relação a assuntos que dizem respeito a este Protocolo, qualquer membro
das Mesas desses órgãos subsidiários representando uma Parte da Convenção, mas nessa ocasião, não
uma Parte deste Protocolo, deve ser substituído por um outro membro escolhido entre as Partes deste
Protocolo e por elas eleito.
ARTIGO 16
A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve, tão
logo seja possível, considerar a aplicação a este Protocolo, e modificação conforme o caso, do
processo multilateral de consultas a que se refere o Artigo 13 da Convenção, à luz de qualquer decisão
pertinente que possa ser tomada pela Conferência das Partes. Qualquer processo multilateral de
consultas que possa ser aplicado a este Protocolo deve operar sem prejuízo dos procedimentos e
mecanismos estabelecidos em conformidade com o Artigo 18.
ARTIGO 17
A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras e diretrizes
apropriados, em particular para verificação, elaboração de relatórios e prestação de contas do
comércio de emissões. As Partes incluídas no Anexo B podem participar do comércio de emissões
com o objetivo de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio deve ser
suplementar às ações domésticas com vistas a atender os compromissos quantificados de limitação e
redução de emissões, assumidos sob esse Artigo.
ARTIGO 18
A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve, em
sua primeira sessão, aprovar procedimentos e mecanismos adequados e eficazes para determinar e
tratar de casos de não-cumprimento das disposições deste Protocolo, inclusive por meio do
desenvolvimento de uma lista indicando possíveis conseqüências, levando em conta a causa, o tipo, o
grau e a freqüência do não-cumprimento. Qualquer procedimento e mecanismo sob este Artigo que
acarretem conseqüências de caráter vinculante devem ser adotados por meio de uma emenda a este
Protocolo.
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ARTIGO 19
As disposições do Artigo 14 da Convenção sobre a solução de controvérsias aplicamse mutatis mutandis a este Protocolo.
ARTIGO 20
1. Qualquer Parte pode propor emendas a este Protocolo.
2. As emendas a este Protocolo devem ser adotadas em sessão ordinária da
Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo. O texto de qualquer
emenda proposta a este Protocolo deve ser comunicado às Partes pelo Secretariado pelo menos seis
meses antes da sessão em que será proposta sua adoção. O texto de qualquer emenda proposta deve
também ser comunicado pelo Secretariado às Partes e aos signatários da Convenção e, para
informação, ao Depositário.
3. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por consenso sobre
qualquer emenda proposta a este Protocolo. Uma vez exauridos todos os esforços para chegar a um
consenso sem que se tenha chegado a um acordo, a emenda deve ser adotada, em última instância,
por maioria de três quartos dos votos das Partes presentes e votantes na sessão. A emenda adotada
deve ser comunicada pelo Secretariado ao Depositário, que deve comunicá-la a todas as Partes para
aceitação.
4. Os instrumentos de aceitação em relação a uma emenda devem ser depositados
junto ao Depositário. Uma emenda adotada, em conformidade com o parágrafo 3 acima, deve entrar
em vigor para as Partes que a tenham aceito no nonagésimo dia após a data de recebimento, pelo
Depositário, dos instrumentos de aceitação de pelo menos três quartos das Partes deste Protocolo.
5. A emenda deve entrar em vigor para qualquer outra Parte no nonagésimo dia após a
data em que a Parte deposite, junto ao Depositário, seu instrumento de aceitação de tal emenda.
ARTIGO 21
1. Os anexos deste Protocolo constituem parte integrante do mesmo e, salvo se
expressamente disposto de outro modo, qualquer referência a este Protocolo constitui ao mesmo
tempo referência a qualquer de seus anexos. Qualquer anexo adotado após a entrada em vigor deste
Protocolo deve conter apenas listas, formulários e qualquer outro material de natureza descritiva que
trate de assuntos de caráter científico, técnico, administrativo ou de procedimento.
2. Qualquer Parte pode elaborar propostas de anexo para este Protocolo e propor
emendas a anexos deste Protocolo.
3. Os anexos deste Protocolo e as emendas a anexos deste Protocolo devem ser
adotados em sessão ordinária da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste
Protocolo. O texto de qualquer proposta de anexo ou de emenda a um anexo deve ser comunicado às
Partes pelo Secretariado pelo menos seis meses antes da reunião em que será proposta sua adoção. O
texto de qualquer proposta de anexo ou de emenda a um anexo deve também ser comunicado pelo
Secretariado às Partes e aos signatários da Convenção e, para informação, ao Depositário.
4. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por consenso sobre
qualquer proposta de anexo ou de emenda a um anexo. Uma vez exauridos todos os esforços para
chegar a um consenso sem que se tenha chegado a um acordo, o anexo ou a emenda a um anexo
devem ser adotados, em última instância, por maioria de três quartos dos votos das Partes presentes e
votantes na sessão. Os anexos ou emendas a um anexo adotados devem ser comunicados pelo
Secretariado ao Depositário, que deve comunicá-los a todas as Partes para aceitação.
5. Um anexo, ou emenda a um anexo, que não Anexo A ou B, que tenha sido adotado
em conformidade com os parágrafos 3 e 4 acima deve entrar em vigor para todas as Partes deste
Protocolo seis meses após a data de comunicação a essas Partes, pelo Depositário, da adoção do
anexo ou da emenda ao anexo, à exceção das Partes que notificarem o Depositário, por escrito, e no
mesmo prazo, de sua não-aceitação do anexo ou da emenda ao anexo. O anexo ou a emenda a um
anexo devem entrar em vigor para as Partes que tenham retirado sua notificação de não-aceitação no
nonagésimo dia após a data de recebimento, pelo Depositário, da retirada dessa notificação.
6. Se a adoção de um anexo ou de uma emenda a um anexo envolver uma emenda a
este Protocolo, esse anexo ou emenda a um anexo não deve entrar em vigor até que entre em vigor a
emenda a este Protocolo.
7. As emendas aos Anexos A e B deste Protocolo devem ser adotadas e entrar em
vigor em conformidade com os procedimentos descritos no Artigo 20, desde que qualquer emenda ao
Anexo B seja adotada mediante o consentimento por escrito da Parte envolvida.
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ARTIGO 22
1. Cada Parte tem direito a um voto, à exceção do disposto no parágrafo 2 abaixo.
2. As organizações regionais de integração econômica devem exercer, em assuntos de
sua competência, seu direito de voto com um número de votos igual ao número de seus EstadosMembros Partes deste Protocolo. Essas organizações não devem exercer seu direito de voto se
qualquer de seus Estados-Membros exercer esse direito e vice-versa.
ARTIGO 23
O Secretário-Geral das Nações Unidas será o Depositário deste Protocolo.
ARTIGO 24
1. Este Protocolo estará aberto a assinatura e sujeito a ratificação, aceitação ou
aprovação de Estados e organizações regionais de integração econômica que sejam Partes da
Convenção. Estará aberto a assinatura na sede das Nações Unidas em Nova York de 16 de março de
1998 a 15 de março de 1999. Este Protocolo estará aberto a adesões a partir do dia seguinte à data em
que não mais estiver aberto a assinaturas. Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão devem ser depositados junto ao Depositário.
2. Qualquer organização regional de integração econômica que se torne Parte deste
Protocolo, sem que nenhum de seus Estados-Membros seja Parte, deve sujeitar-se a todas as
obrigações previstas neste Protocolo. No caso de um ou mais Estados-Membros dessas organizações
serem Partes deste Protocolo, a organização e seus Estados-Membros devem decidir sobre suas
respectivas responsabilidades pelo desempenho de suas obrigações previstas neste Protocolo. Nesses
casos, as organizações e os Estados-Membros não podem exercer simultaneamente direitos
estabelecidos por este Protocolo.
3. Em seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, as
organizações regionais de integração econômica devem declarar o âmbito de suas competências no
tocante a assuntos regidos por este Protocolo. Essas organizações devem também informar ao
Depositário qualquer modificação substancial no âmbito de suas competências, o qual, por sua vez,
deve transmitir essas informações às Partes.
ARTIGO 25
1. Este Protocolo entra em vigor no nonagésimo dia após a data em que pelo menos
55 Partes da Convenção, englobando as Partes incluídas no Anexo I que contabilizaram no total pelo
menos 55 por cento das emissões totais de dióxido de carbono em 1990 das Partes incluídas no
Anexo I, tenham depositado seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
2. Para os fins deste Artigo, "as emissões totais de dióxido de carbono em 1990 das
Partes incluídas no Anexo I" significa a quantidade comunicada anteriormente ou na data de adoção
deste Protocolo pelas Partes incluídas no Anexo I em sua primeira comunicação nacional, submetida
em conformidade com o Artigo 12 da Convenção.
3. Para cada Estado ou organização regional de integração econômica que ratifique,
aceite, aprove ou adira a este Protocolo após terem sido reunidas as condições para entrada em vigor
descritas no parágrafo 1 acima, este Protocolo entra em vigor no nonagésimo dia após a data de
depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
4. Para os fins deste Artigo, qualquer instrumento depositado por uma organização
regional de integração econômica não deve ser considerado como adicional aos depositados por
Estados-Membros da organização.
ARTIGO 26
Nenhuma reserva pode ser feita a este Protocolo.
ARTIGO 27
1. Após três anos da entrada em vigor deste Protocolo para uma Parte, essa Parte
pode, a qualquer momento, denunciá-lo por meio de notificação por escrito ao Depositário.
2. Essa denúncia tem efeito um ano após a data de recebimento pelo Depositário da
notificação de denúncia, ou em data posterior se assim nela for estipulado.
3. Deve ser considerado que qualquer Parte que denuncie a Convenção denuncia
também este Protocolo.
ARTIGO 28
O original deste Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, inglês, francês, russo e
espanhol são igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.
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FEITO em Quioto aos onze dias de dezembro de mil novecentos e noventa e sete.
EM FÉ DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim,
firmam este Protocolo nas datas indicadas.
ANEXO A
Gases de efeito estufa
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidrofluorcarbonos (HFCs)
Perfluorcarbonos (PFCs)
Hexafluoreto de enxofre (SF6)
Setores/categorias de fontes
Energia
Queima de combustível
Setor energético
Indústrias de transformação e de construção
Transporte
Outros setores
Outros
Emissões fugitivas de combustíveis
Combustíveis sólidos
Petróleo e gás natural
Outros
Processos industriais
Produtos minerais
Indústria química
Produção de metais
Outras produções
Produção de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre
Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre
Outros
Uso de solventes e outros produtos
Agricultura
Fermentação entérica
Tratamento de dejetos
Cultivo de arroz
Solos agrícolas
Queimadas prescritas de savana
Queima de resíduos agrícolas
Outros
Resíduos
Disposição de resíduos sólidos na terra
Tratamento de esgoto
Incineração de resíduos
Outros
ANEXO B
Parte Compromisso de redução ou limitação quantificada de emissões
(porcentagem do ano base ou período)
Alemanha.................................................................................................................. 92
Austrália.................................................................................................................. 108
Áustria....................................................................................................................... 92
Bélgica...................................................................................................................... 92
Bulgária*................................................................................................................... 92
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Canadá
Comunidade Européia
Croácia*
Dinamarca
Eslováquia*
Eslovênia*
Espanha
Estados Unidos da América
Estônia*
Federação Russa*
Finlândia
França
Grécia
Hungria*
Irlanda
Islândia
Itália
Japão
Letônia*
Liechtenstein
Lituânia*
Luxemburgo
Mônaco
Noruega
Nova Zelândia
Países Baixos
Polônia*
Portugal
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
República Tcheca*
Romênia*
Suécia
Suíça
Ucrânia*
* Países em processo de transição para uma economia de mercado.

94
92
95
92
92
92
92
93
92
100
92
92
92
94
92
110
92
94
92
92
92
92
92
101
100
92
94
92
92
92
92
92
92
100

DECISÕES ADOTADAS PELA CONFERÊNCIA DAS PARTES
(12ª sessão plenária, 11 de dezembro de 1997)
Decisão 1/CP.3
Adoção do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima A Conferência das Partes,
Tendo revisto o Artigo 4, parágrafo 2(a) e (b) da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima em sua primeira sessão e tendo concluído que essas alíneas não são
adequadas,
Lembrando sua decisão 1/CP.1 intitulada “O Mandato de Berlim: revisão da adequação
do artigo 4, parágrafo 2(a) e (b), da Convenção, incluindo propostas relacionadas a um protocolo e
decisões sobre acompanhamento”, por meio da qual acordou em iniciar um processo que a
possibilitasse tomar as ações apropriadas para o período após 2000 por meio da adoção de um
protocolo ou outro instrumento legal em sua terceira sessão,
Lembrando ainda que um dos objetivos do processo foi o de fortalecer os
compromissos contidos no Artigo 4, parágrafo 2(a) e (b) da Convenção, para que os países
desenvolvidos/outras Partes incluídas no Anexo I, tanto elaborassem políticas e medidas como
definissem objetivos quantificados de limitação e redução dentro de prazos estabelecidos, como
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2005, 2010 e 2020, para suas emissões antrópicas por fontes e remoções antrópicas por sumidouros
dos gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal,
Lembrando também que, de acordo com o Mandato de Berlim, o processo não
introduzirá qualquer novo compromisso para as Partes não incluídas no Anexo I, mas reafirmará os
compromissos existentes no Artigo 4, parágrafo 1, e continuará fazendo avançar a implementação
desses compromissos a fim de atingir o desenvolvimento sustentável, levandoem conta o Artigo 4,
parágrafos 3, 5 e 7,
Observando os relatórios das oito sessões1 do Grupo Ad Hoc sobre o Mandato de
Berlim,
Tendo considerado com reconhecimento o relatório apresentado pelo Presidente do Grupo Ad
Hoc sobre o Mandato de Berlim,
Tomando nota com reconhecimento do relatório do Presidente do Comitê Plenário sobre os
resultados do trabalho do Comitê,
Reconhecendo a necessidade de preparar a pronta entrada em vigor do Protocolo de
Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
Ciente da conveniência do início tempestivo dos trabalhos de forma a abrir caminho
para o êxito da quarta sessão da Conferência das Partes, que acontecerá em Buenos Aires, Argentina,
1 FCCC/AGBM/1995/2 e Corr.1 e 7 e Corr.1; FCCC/AGBM/1996/5, 8 e 11;
FCCC/AGBM/1997/3, 3/Add.1 e Corr.1, 5, 8 e 8/Add. 1.
1. Decide adotar o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, em anexo;
2. Solicita que o Secretário Geral das Nações Unidas seja o Depositário desse
Protocolo, abrindo-o para assinatura em Nova York de 16 de março de 1998 a 15 de março de 1999;
3. Convida todas as Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima a assinar o Protocolo no dia 16 de março de 1998 ou na primeira oportunidade
subseqüentemente e depositar instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação, ou instrumentos
de adesão, conforme o caso, o mais rápido possível;
4. Convida ainda os Estados que não são Partes da Convenção a ratificar ou a ela aderir,
conforme o caso, sem demora, a fim de que possam tornar-se Partes do Protocolo;
5. Solicita ao Presidente do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e
Tecnológico e ao Presidente do Órgão Subsidiário de Implementação, levando em conta o
orçamento aprovado por programa para o biênio 1998-1999 e o correspondente programa de
trabalho do Secretariado2, que orientem o Secretariado a respeito do trabalho preparatório
necessário para que a Conferência das Partes considere, em sua quarta sessão, as seguintes questões
e que distribuam o trabalho aos respectivos órgãos subsidiários conforme o caso:
(a) Determinação de modalidades, regras e diretrizes sobre como e quais atividades
adicionais induzidas pelo homem relacionadas a variações nas emissões por fontes e remoções por
sumidouros de gases de efeito estufa nas categorias de solos agrícolas e de mudança no uso da terra
e florestas devem ser adicionadas, ou subtraídas, das quantidades atribuídas para as Partes do
Protocolo incluídas no Anexo I da Convenção, como estabelecido no Artigo 3, parágrafo 4, do
Protocolo;
(b) Definição dos princípios, das modalidades, regras e diretrizes apropriados, em
particular para verificação, elaboração de relatório e prestação de contas do comércio de emissões,
conforme o Artigo 17 do Protocolo;
(c) Elaboração de diretrizes para que qualquer Parte do Protocolo incluída no Anexo I
da Convenção transfira ou adquira de qualquer outra dessas Partes unidades de redução de emissão
resultantes de projetos com o objetivo de reduzir emissões antrópicas por fontes ou aumentar
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia,
como estabelecido no Artigo 6 do Protocolo;
(d) Consideração e, conforme o caso, adoção de ações sobre metodologias apropriadas
para tratar da situação das Partes listadas no Anexo B do Protocolo para as quais projetos isolados
teriam um efeito proporcional significativo sobre as emissões no período de compromisso;
(e) Análise das implicações do Artigo 12, parágrafo 10, do Protocolo;
6. Convida o Presidente do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e
Tecnológico e o Presidente do Órgão Subsidiário de Implementação a fazer uma proposta conjunta
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para esses órgãos, em suas oitavas sessões, sobre a designação a eles de trabalho preparatório para
permitir
2 FCCC/CP/1997/INF.1. que a Conferência das Partes na qualidade de reunião das
Partes do Protocolo, em sua primeira sessão após a entrada em vigor do Protocolo, realize as tarefas
a ela atribuídas pelo Protocolo.
Decisão 2/CP.3
Questões metodológicas relacionadas ao Protocolo de Quioto
A Conferência das Partes,
Lembrando suas decisões 4/CP.1 e 9/CP.2,
Endossando as conclusões relevantes do Órgão Subsidiário de Assessoramento
Científico e Tecnológico em sua quarta sessão,1
1. Reafirma que as Partes devem utilizar as Diretrizes Revisadas de 1996 para
Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa do Painel Intergovernamental sobre Mudança do
Clima para estimar e relatar as emissões antrópicas por fontes e as remoções antrópicas por
sumidouros dos gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal;
2. Afirma que as emissões efetivas de hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos e
hexafluoreto de enxofre devem ser estimadas, quando houver dados disponíveis, e utilizadas na
preparação dos relatórios de emissões. As Partes devem esforçar-se ao máximo para desenvolver as
fontes de dados necessárias;
3. Reafirma que os potenciais de aquecimento global utilizados pelas Partes devem ser
os fornecidos pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima em seu Segundo Relatório
de Avaliação (“1995 IPCC GWP values” - valores do potencial de aquecimento global estabelecidos
em 1995 pelo IPCC) com base nos efeitos dos gases de efeito estufa considerados em um horizonte
de 100 anos, levando em conta as incertezas inerentes e complexas envolvidas nas estimativas dos
potenciais de aquecimento global. Além disso, apenas a título de informação, as Partes também
podem fazer uso de um outro horizonte de tempo, como estipulado no Segundo Relatório de
Avaliação;
4. Lembra que, de acordo com a versão revisada de 1996 das Diretrizes para
Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa do Painel Intergovernamental sobre Mudança do
Clima, as emissões baseadas em combustível vendido a navios ou aeronaves do transporte
internacional não devem ser incluídas nos totais nacionais, mas relatadas separadamente; e incita o
Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico a definir melhor a inclusão dessas
emissões nos inventários gerais de gases de efeito estufa das Partes;
5. Decide que as emissões resultantes de operações multilaterais conforme a Carta das
Nações Unidas não devem ser incluídas nos totais nacionais, mas relatadas separadamente; outras
emissões relacionadas a operações devem ser incluídas nos totaisnacionais das emissões de uma ou
mais Partes envolvidas.
1 FCCC/SBSTA/1996/20, paras. 30 e 54.

Partes,

Decisão 3/CP.3
Implementação do Artigo 4, parágrafos 8 e 9, da Convenção A Conferência das

Observando as disposições do Artigo 4, parágrafos 8 e 9, da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima,
Observando ainda as disposições do Artigo 3 da Convenção e do “Mandato de Berlim”
em seu parágrafo 1(b),1
1. Solicita ao Órgão Subsidiário de Implementação, em sua oitava sessão, que inicie um
processo de identificação e determinação de ações necessárias para suprir as necessidades específicas
das Partes países em desenvolvimento, especificadas no Artigo 4, parágrafos 8 e 9, da Convenção,
resultantes de efeitos adversos da mudança do clima e/ou do efeito da implementação de medidas
de resposta. As questões a serem consideradas devem incluir ações relacionadas com a obtenção de
fundos, seguro e transferência de tecnologia;
2. Solicita ainda ao Órgão Subsidiário de Implementação que informe à Conferência das
Partes, em sua quarta sessão, os resultados desse processo;
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3. Convida a Conferência das Partes, em sua quarta sessão, a tomar uma decisão sobre
ações com base nas conclusões e recomendações desse processo.

SESSÃO

1 Decisão 1/CP.1.
RELATÓRIO DA CONFERÊNCIA DAS PARTES EM SUA TERCEIRA

Tabela: Total das emissões de dióxido de carbono das Partes do Anexo I em
1990, para os fins do Artigo 25 do Protocolo de Quioto
Parte Emissões (Gg) Porcentagem
Alemanha 1.012.443 7,4
Austrália 288.965 2,1
Áustria 59.200 0,4
Bélgica 113.405 0,8
Bulgária 82.990 0,6
Canadá 457.441 3,3
Dinamarca 52.100 0,4
Eslováquia 58.278 0,4
Espanha 260.654 1,9
Estados Unidos da América 4.957.022 36,1
Estônia 37.797 0,3
Federação Russa 2.388.720 17,4
Finlândia 53.900 0,4
França 366.536 2,7
Grécia 82.100 0,6
Hungria 71.673 0,5
Irlanda 30.719 0,2
Islândia 2.172 0,0
Itália 428.941 3,1
Japão 1.173.360 8,5
Letônia 22.976 0,2
Liechtenstein 208 0,0
Luxemburgo 11.343 0,1
Mônaco 71 0,0
Noruega 35.533 0,3
Nova Zelândia 25.530 0,2
Países Baixos 167.600 1,2
Polônia 414.930 3,0
Portugual 42.148 0,3
Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte
584.078 4,3
República Checa 169.514 1,2
Romênia 171.103 1,2
Suécia 61.256 0,4
Suíça 43.600 0,3
Total 13.728.306 100,0
Dados baseados em informações recebidas das 34 Partes do Anexo I que submeteram
suas primeiras comunicações nacionais em 11 de dezembro de 1997 ou antes dessa data, compiladas
pelo Secretariado em vários documentos (A/AC.237/81; FCCC/CP/1996/12/Add.2 e
FCCC/SB/1997/6). Algumas das comunicações continham dados sobre as emissões de CO2 por
fontes e remoções por sumidouros resultantes de mudança no uso da terra e florestas, porém esses
dados não foram incluídos porque as informações foram relatadas de diferentes modos.
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LegislaçãoFederal
Decretos
Decreto s/n, de 28 de agosto de 2000, que dispõe
sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e
dá outras providências:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, criado pelo Decreto nº 3.515, de
20 de junho de 2000, tem por objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e
tomada de posição sobre os problemas decorrentes da mudança do clima por gases de efeito estufa,
bem como sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (DCM) definido no artigo 12 do
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ratificada
pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 1, de 3 de fevereiro de 1994.
Art. 2º O Fórum tem a seguinte composição:
I - Ministros de Estado:
a) da Ciência e Tecnologia;
b) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
c) da Agricultura e do Abastecimento;
d) do Meio Ambiente;
e) das Relações Exteriores;
f) de Minas e Energia;
g) do Planejamento, Orçamento e Gestão;
h) da Saúde;
i) dos Transportes;
j) da Educação;
l) da Defesa;
m) do Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
II - do Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA;
III - personalidades e representantes da sociedade civil, com notório conhecimento da
matéria, ou que sejam agentes com responsabilidade sobre a mudança do clima;
IV - como convidados:
a) Presidente da Câmara dos Deputados;
b) Presidente do Senado Federal;
c) Governadores de Estados;
d) Prefeitos de capitais dos Estados. § 1º O Fórum será presidido pelo Presidente da
República e terá suas reuniões por ele convocadas.
§ 2o Os membros de que trata o inciso III serão designados pelo Presidente da
República.
Art. 3º O Fórum manterá permanente integração com a Comissão Interministerial de
Mudança Global do Clima, criada pelo Decreto de 7 de julho de 1999, para adoção das providências
necessárias às implementações de suas deliberações.
Art. 4º O Fórum contará com um Secretário Executivo, a ser designado pelo
Presidente da República, a quem incumbirá:
a) participar das reuniões do Fórum;
b) organizar a pauta das reuniões;
c) adotar as medidas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e das câmaras
temáticas.
Parágrafo único. Para cumprimento de suas atribuições o Secretário Executivo poderá
solicitar dos órgãos de que trata o parágrafo único do art. 5º o apoio técnico que se fizer necessário.
Art. 5º O Fórum constituirá, sob a coordenação de qualquer participante, câmaras
temáticas, provisórias ou permanentes, que congregarão os vários setores econômicos, sociais e
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técnico-científicos do país com responsabilidade na implantação das medidas relacionadas à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Parágrafo único. As câmaras temáticas contarão com o apoio técnico dos seguintes
órgãos e entidades da Administração Pública Federal:
I - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;
II - Agência Nacional de Petróleo - ANP;
III - Banco Central do Brasil - BCB;
IV - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
V - Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
VI - Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
VII - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
VIII - Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;
IX - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE;
X - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA;
XI - outros órgãos governamentais ou entidades mantidas com recursos públicos.
Art. 6º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum, das câmaras temáticas e do Secretário Executivo serão providos pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, observadas as disponibilidades orçamentárias.
Parágrafo único. Eventuais despesas com diárias e passagens dos membros do Fórum e
das câmaras temáticas correrão à conta dos órgãos que representam.
Art. 7º O Fórum estimulará a criação de Fóruns Estaduais de Mudanças Climáticas,
devendo realizar audiências públicas nas diversas regiões do País.
Art. 8º As funções de Secretário Executivo e de membro do Fórum e das câmaras
temáticas não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Fica revogado o Decreto nº 3.515, de 20 de junho de 2000.

Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007, que
institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima (CIM), orienta a elaboração do Plano Nacional
sobre Mudança do Clima, e dá outras providências:
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituído o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima - CIM, de
caráter permanente, para:
I - orientar a elaboração, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima;
II - propor ações prioritárias a serem implementadas no curto prazo;
III - aprovar proposições submetidas pelo Grupo Executivo de que trata o art. 3o;
IV - apoiar a articulação internacional necessária à execução de ações conjuntas, troca
de experiências, transferência de tecnologia e capacitação;
V - aprovar a instituição de grupos de trabalho para assessorar o Grupo Executivo;
VI - identificar ações necessárias de pesquisa e desenvolvimento;
VII - propor orientações para a elaboração e a implementação de plano de
comunicação;
VIII - promover a disseminação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima na
sociedade brasileira;
IX - propor a revisão periódica do Plano Nacional sobre Mudança do Clima; e
X - identificar fontes de recursos para a elaboração, a implementação e o
monitoramento do Plano Nacional sobre Mudança do Clima.
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Art. 2o O CIM será integrado por um representante, titular e suplente, de cada órgão a
seguir indicado:
I - Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará;
II - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
III - Ministério da Ciência e Tecnologia;
IV - Ministério da Defesa;
V - Ministério da Educação;
VI - Ministério da Fazenda;
VII - Ministério da Integração Nacional;
VIII - Ministério da Saúde;
IX - Ministério das Cidades;
X - Ministério das Relações Exteriores;
XI - Ministério de Minas e Energia;
XII - Ministério do Desenvolvimento Agrário;
XIII - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
XIV - Ministério do Meio Ambiente;
XV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
XVI - Ministério dos Transportes; e
XVII - Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
§ 1o O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas será convidado para as reuniões do
CIM.
§ 2o Os representantes de cada órgão serão designados pelo Ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República, mediante indicação dos respectivos titulares, no prazo de
quinze dias contados da publicação deste Decreto.
§ 3o O representante titular deverá ocupar cargo de Secretário ou equivalente.
Art. 3o Fica instituído, no âmbito do CIM, o Grupo Executivo sobre Mudança do
Clima, com a finalidade de elaborar, implementar, monitorar e avaliar o Plano Nacional sobre
Mudança do Clima, sob a orientação do CIM, com as seguintes competências complementares:
I - elaborar, até 11 de janeiro de 2008, proposta preliminar dos objetivos gerais,
princípios e diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima;
II - elaborar, até 30 de abril de 2008, versão preliminar do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima, sob a orientação do CIM;
III - planejar, executar e coordenar o processo de consulta pública;
IV - criar, caso necessário, grupos de trabalho e definir sua composição;
V - definir e propor a elaboração de estudos e levantamentos prioritários e essenciais à
elaboração e execução do Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
VI - coordenar a elaboração e promover a disseminação de materiais de divulgação
sobre o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
VII - submeter a proposta e a versão preliminares de que tratam os incisos I e II ao
CIM;
VIII - rever a versão preliminar do Plano Nacional sobre Mudança do Clima mediante
a incorporação das contribuições e recomendações provenientes das consultas públicas e das
determinações e orientações do CIM;
IX - elaborar a versão consolidada do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e
submetê-la ao CIM;
X - monitorar e avaliar periodicamente o Plano Nacional sobre Mudança do Clima,
sob a orientação do CIM, e a ele reportar os resultados; e
XI - convidar, quando necessário, especialistas e representantes de órgãos ou entidades
públicas ou privadas para apoiar os seus trabalhos.
Art. 4o O Grupo Executivo sobre Mudança do Clima será integrado por um
representante, titular e suplente, de cada órgão e entidade a seguir indicados:
I - Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará;
II - Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia;
V - Ministério das Relações Exteriores;
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VI - Ministério de Minas e Energia;
VII - Ministério do Desenvolvimento Agrário;
VIII - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e
IX - Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.
§ 1o Os membros titulares e suplentes de cada órgão enumerado nos incisos I a VIII
serão designados pelos representantes titulares dos respectivos órgãos junto ao CIM.
§ 2o Os membros titular e suplente do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas serão
designados pelo Secretário-Executivo do respectivo Fórum.
Art. 5o O Plano Nacional sobre Mudança do Clima definirá ações e medidas que visem
à mitigação da mudança do clima, bem como à adaptação à mudança do clima.
Parágrafo único. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima será estruturado em quatro
eixos temáticos:
I - mitigação;
II - vulnerabilidade, impacto e adaptação;
III - pesquisa e desenvolvimento; e
IV - capacitação e divulgação.
Art. 6o A estratégia de elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima deverá
prever a realização de consultas públicas, para manifestação dos movimentos sociais, das instituições
científicas e de todos os demais agentes interessados no tema, com a finalidade de promover a
transparência do processo de elaboração e de implementação do Plano.
§ 1o O Grupo Executivo sobre Mudança do Clima definirá o processo de consultas
publicas, do qual farão parte a III Conferência Nacional do Meio Ambiente, reuniões regionais e as
reuniões do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, entre outros.
§ 2o As reuniões regionais serão realizadas sempre que necessário, mediante solicitação
do coordenador do Grupo Executivo ou do CIM, divulgadas, com quinze dias de antecedência, a
data, o local e o responsável pela coordenação da reunião.
Art. 7o As atividades de disseminação das informações, de capacitação e de treinamento
deverão ser desenvolvidas no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, com o fim de auxiliar o
CIM e o Grupo Executivo na execução de suas atribuições, bem como informar a sociedade acerca do
tema.
§ 1o As atividades de disseminação das informações serão coordenadas pela Secretaria
de Comunicação Social da Presidência da República, mediante orientação do CIM.
§ 2o O processo de capacitação e treinamento será proposto pelo Grupo Executivo e
definido pelo CIM.
Art. 8o As participações no CIM, no Grupo Executivo e nos grupos de trabalho serão
consideradas prestação de serviços relevantes, não remuneradas.
Art. 9o O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
CIM, do Grupo Executivo e, caso constituídos, dos grupos de trabalho serão fornecidos pelos órgãos
representados no CIM.
Art. 10. As instituições públicas federais ficam obrigadas a fornecer informações
necessárias à elaboração e à implementação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, quando
solicitadas e justificadas pelo Grupo Executivo.
Art. 11. Ficam definidos verbetes e expressões na forma do Anexo a este Decreto.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Decreto nº 7.343, de 26 de outubro de 2010, que
regulamenta a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009,
que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima –
FNMC:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.114, de 9 de
dezembro de 2009,
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DECRETA:
Art. 1º O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC, de natureza contábil,
criado pela Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tem
como objetivo assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de
empreendimentos que visem à mitigação da mudança do clima e à adaptação à mudança do clima e
seus efeitos.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - mudança do clima: aquela que possa ser direta ou indiretamente atribuída à
atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela
variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
II - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e
as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as
emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros; e
III - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas
naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima.
Art. 2º Constituem recursos do FNMC:
I - até sessenta por cento dos recursos de que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997;
II - dotações consignadas na lei orçamentária anual da União e em seus créditos
adicionais;
III - recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com
órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal;
IV - doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;
V - empréstimos de instituições financeiras nacionais e internacionais;
VI - reversão dos saldos anuais não aplicados; e
VII - recursos oriundos de juros e amortizações de financiamentos.
Art. 3o A aplicação dos recursos do FNMC poderá ser destinada às seguintes
atividades:
I - educação, capacitação, treinamento e mobilização na área de mudanças climáticas;
II - ciência do clima, análise de impactos e vulnerabilidade;
III - adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das mudanças climáticas;
IV - projetos de redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE;
V - projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação
florestal, com prioridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para estratégias de
conservação da biodiversidade;
VI - desenvolvimento e difusão de tecnologia para mitigação de emissões de GEE;
VII - formulação de políticas públicas para solução dos problemas relacionados à
emissão e mitigação de emissões de GEE;
VIII - pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto e inventários que
contribuam para redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa e para redução das emissões
de desmatamento e alteração de uso do solo;
IX - desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a dinâmica de
conservação ambiental e estabilização da concentração de gases de efeito estufa;
X - apoio às cadeias produtivas sustentáveis;
XI - pagamentos por serviços ambientais às comunidades e aos indivíduos cujas
atividades comprovadamente contribuam para a estocagem de carbono, atrelada a outros serviços
ambientais;
XII - sistemas agroflorestais que contribuam para redução de desmatamento e
absorção de carbono por sumidouros e para geração de renda; e
XIII - recuperação de áreas degradadas e restauração florestal, priorizando áreas de
reserva legal e áreas de preservação permanente e as áreas prioritárias para a geração e garantia da
qualidade dos serviços ambientais.
Art. 4o A proposta orçamentária anual do FNMC será elaborada pelo Ministério do
Meio Ambiente, em consonância com o limite das disponibilidades propiciadas quando da elaboração
das leis orçamentárias anuais e submetida à aprovação do Comitê Gestor do Fundo.
Parágrafo único. Da proposta orçamentária de que trata o caput, deve constar:
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I - a proporção de recursos para apoio financeiro reembolsável mediante concessão de
empréstimo, por intermédio do agente operador; e
II - a proporção de recursos para apoio financeiro não reembolsável a projetos
relativos à mitigação da mudança do clima ou à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos, a
serem aplicados diretamente ou transferidos mediante convênios, termos de parceria, acordos, ajustes
ou outros instrumentos previstos em lei.
Art. 5o O Ministério do Meio Ambiente deverá elaborar plano anual de aplicação dos
recursos do FNMC e, após aprovado pelo Comitê Gestor, publicá-lo em até sessenta dias após a
publicação da lei orçamentária anual.
§ 1o O plano anual de aplicação deverá conter:
I - informações sobre a carteira de projetos em execução, o volume de recursos já
contratado e a estimativa de recursos disponíveis para aplicação;
II - indicação de áreas, temas e regiões prioritários para aplicação;
III - indicação das modalidades de seleção, formas de aplicação e volume de recursos;
e
IV - definição do limite de despesas de que tratam os incisos I e II do § 3º do art. 5º da
Lei nº 12.114, de 2009.
§ 2o A elaboração do plano de que trata este artigo deverá considerar o disposto no
parágrafo único do art. 4o.
§ 3o O Ministério do Meio Ambiente e o agente financeiro, após ouvido o Comitê
Gestor do FNMC, publicarão relatório sobre a execução do plano anual de aplicação de recursos.
Art. 6o O FNMC terá como agente financeiro, no que se refere aos recursos
reembolsáveis, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
Parágrafo único. O BNDES poderá habilitar o Banco do Brasil S.A., a Caixa Econômica
Federal, o Banco do Nordeste do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A. e outros agentes financeiros
públicos para atuar nas operações de financiamento com recursos do FNMC, continuando a suportar
os riscos perante o Fundo.
Art. 7o Os recursos não reembolsáveis serão aplicados diretamente pelo Ministério do
Meio Ambiente ou na forma das transferências voluntárias previstas na legislação orçamentária,
mediante convênios, termos de parceria, acordos, ajustes ou outros instrumentos previstos em lei.
Art. 8o Caberá ao agente financeiro responsável pela aplicação dos recursos
reembolsáveis a que se refere o art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.114, de 2009, a aprovação dos projetos
financiados com esses recursos.
Art. 9o Fica instituído o Comitê Gestor do FNMC, com as seguintes competências:
I - aprovar seu regimento interno, em consonância com o estabelecido neste Decreto e
na Lei nº 12.114, de 2009;
II - aprovar a proposta orçamentária e o plano anual de aplicação do FNMC,
definindo, entre outras, a proporção de recursos a serem aplicados nas modalidades reembolsável e
não reembolsável;
III - estabelecer diretrizes, com frequencia bienal, e prioridades para aplicação dos
recursos do FNMC, consoante o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e a Lei nº 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;
IV - aprovar os projetos de que trata o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.114, de 2009;
V - recomendar a contratação de estudos e pesquisas com o objetivo de subsidiar a
definição de estratégia e políticas de alocação de recursos; e
VI - aprovar anualmente relatórios de atividades e desempenho do agente financeiro,
relatórios do gestor da proporção não reembolsável, e o relatório consolidado, elaborado pelo
coordenador do FNMC.
Art. 10. O Comitê Gestor será composto da seguinte forma:
I - por um representante, titular e suplente, de cada um dos órgãos e entidade a seguir
indicados:
a) Ministério do Meio Ambiente, que o presidirá;
b) Ministério da Ciência e Tecnologia;
c) Ministério de Minas e Energia;
d) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
e) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
57

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas

nominados:

f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
g) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
h) Ministério das Cidades;
i) Ministério da Fazenda;
j) Ministério das Relações Exteriores;
k) Casa Civil da Presidência da República; e
l) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
II - por um representante, titular e suplente, dos setores não governamentais a seguir

a) da comunidade científica;
b) de organização não governamental com atuação na temática mudança do clima,
indicada pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas;
c) do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, escolhido entre os representantes da
sociedade civil que o integram;
d) de entidade empresarial do setor industrial;
e) de entidade empresarial do setor rural;
f) dos trabalhadores rurais, agricultura familiar e comunidades rurais tradicionais; e
g) dos trabalhadores da área urbana;
III - por um representante, titular e suplente, dos Estados; e
IV - por um representante, titular e suplente, dos Municípios.
§ 1o O Comitê Gestor será presidido pelo Secretário-Executivo do Ministério do Meio
Ambiente ou, nas suas ausências e impedimentos, pelo Secretário de Mudanças Climáticas e
Qualidade Ambiental.
§ 2o A Secretaria-Executiva e a coordenação das atividades administrativas do FNMC
serão exercidas pelo Ministério do Meio Ambiente.
§ 3o Os membros do Comitê Gestor do setor governamental, titulares e suplentes,
serão indicados pelos respectivos Ministros de Estado e Presidente do BNDES.
§ 4o As indicações de que tratam os incisos II a IV se dará no âmbito do Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas.
§ 5o Os indicados serão designados, por ato do Ministro de Estado do Meio
Ambiente, para compor o Comitê Gestor pelo período de dois anos.
§ 6o O Comitê Gestor do FNMC reunir-se-á em caráter ordinário a cada quatro meses
e, extraordinariamente, a qualquer momento mediante convocação de seu Presidente, ou da maioria
absoluta de seus membros, neste caso por intermédio de documento escrito, acompanhado de pauta
justificada.
§ 7o As deliberações do Comitê Gestor serão tomadas por maioria absoluta de seus
representantes.
§ 8o Poderão ser convidados a participar das reuniões do Comitê Gestor do FNMC,
com direito a voz, mas não a voto, representantes dos agentes financeiros do Fundo, de órgãos
públicos, de representantes de Estados e Municípios, de entidades privadas, da comunidade científica
ou especialistas de notório saber, sempre que o colegiado, por decisão, considere necessárias essas
presenças.
§ 9o O Comitê Gestor poderá instituir grupos técnicos para auxiliar no desempenho
de suas funções.
§ 10. O regimento interno será elaborado pelo Comitê Gestor, no prazo de sessenta dias a
contar da data de sua instalação, e será publicado por meio de portaria do Ministro de Estado do Meio
Ambiente.
Art. 11. A participação no Comitê Gestor é considerada de relevante interesse público
e não enseja qualquer tipo de remuneração, cabendo a cada entidade arcar com as despesas relativas à
participação de seu representante.
Art. 12. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente adotar as providências necessárias
para instalação do Comitê Gestor no prazo de noventa dias, contados a partir da data de publicação
deste Decreto.
Art. 13. Para os exercícios de 2010 e 2011, caberá ao Ministério do Meio Ambiente
aprovar o plano de aplicação do FNMC, ad referendum do Comitê Gestor.
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Art. 14. Caberá ao Conselho Monetário Nacional, na forma do art. 9º da Lei nº
12.114, de 2009, sem prejuízo de suas demais atribuições, aprovar resolução estabelecendo normas
quanto aos encargos financeiros, prazos de financiamento e comissões devidas pelo tomador de
financiamento com recursos do FNMC, a título de administração e risco das operações.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que
regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, de 29 de
dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima – PNMC:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 6o, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29 de
dezembro de 2009,
DECRETA:
Art. 1o Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e
programas governamentais deverão, sempre que for aplicável, compatibilizar-se com os princípios,
objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Parágrafo único. Os programas e ações do Governo Federal que integram o Plano
Plurianual deverão observar o previsto no caput.
Art. 2o O Plano Nacional sobre Mudança do Clima será integrado pelos planos de ação
para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas e pelos planos setoriais de mitigação e de
adaptação às mudanças climáticas, de que tratam, respectivamente, os arts. 6º e 11 da Lei nº 12.187, de
2009.
§ 1o As revisões do Plano Nacional sobre Mudança do Clima ocorrerão previamente à
elaboração dos Planos Plurianuais e as revisões dos planos setoriais e dos destinados à proteção dos
biomas em períodos regulares não superiores a dois anos.
§ 2o As revisões do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e a elaboração dos
planos setoriais tomarão por base a Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com foco no Segundo Inventário Brasileiro de
Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa Nãocontrolados pelo Protocolo de Montreal ou a edição mais recente à época das revisões.
Art. 3o Para efeito da presente regulamentação, são considerados os seguintes planos
de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas e planos setoriais de mitigação e de
adaptação às mudanças climáticas:
I - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia
Legal - PPCDAm;
II - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas
no Cerrado - PPCerrado;
III - Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE;
IV - Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na
Agricultura; e
V - Plano de Redução de Emissões da Siderurgia.
Art. 4º Os planos setoriais de que trata o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 12.187,
de 2009, não relacionados no art. 3º, serão elaborados até 16 de abril de 2012, com o seguinte
conteúdo mínimo:
I - meta de redução de emissões em 2020, incluindo metas gradativas com intervalo
máximo de três anos;
II - ações a serem implementadas;
III - definição de indicadores para o monitoramento e avaliação de sua efetividade;
IV - proposta de instrumentos de regulação e incentivo para implementação do
respectivo Plano; e
V - estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos.
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§ 1o A elaboração dos Planos setoriais deverá contar com amplo processo de consulta
pública aos setores interessados, em especial a representação das atividades econômicas diretamente
afetadas.
§ 2o As metas setoriais deverão ser expressas em percentuais de redução das emissões
em relação a 2020.
§ 3o As metas setoriais poderão ser utilizadas como parâmetros para o estabelecimento
do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE de que trata o art. 9º da Lei nº 12.187, de
2009.
Art. 5o A projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de
2020 de que trata o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009, é de 3.236 milhões tonCO2eq
de acordo com detalhamento metodológico descrito no Anexo deste Decreto, composta pelas
projeções para os seguintes setores:
I - Mudança de Uso da Terra: 1.404 milhões de tonCO2eq;
II - Energia: 868 milhões de tonCO2eq;
III - Agropecuária: 730 milhões de tonCO2eq; e
IV - Processos Industriais e Tratamento de Resíduos: 234 milhões de tonCO2eq.
Art. 6o Para alcançar o compromisso nacional voluntário de que trata o art. 12 da Lei
nº 12.187, de 2009, serão implementadas ações que almejem reduzir entre 1.168 milhões de tonCO2eq
e 1.259 milhões de tonCO2eq do total das emissões estimadas no art. 5o.
§ 1o Para cumprimento do disposto no caput, serão inicialmente consideradas as
seguintes ações contidas nos planos referidos no art. 3o deste Decreto:
I - redução de oitenta por cento dos índices anuais de desmatamento na Amazônia
Legal em relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005;
II - redução de quarenta por cento dos índices anuais de desmatamento no Bioma
Cerrado em relação à média verificada entre os anos de 1999 a 2008;
III - expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas renováveis,
notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da oferta de
biocombustíveis, e incremento da eficiência energética;
IV - recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas;
V - ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 4 milhões de
hectares;
VI - expansão da prática de plantio direto na palha em 8 milhões de hectares;
VII - expansão da fixação biológica de nitrogênio em 5,5 milhões de hectares de áreas
de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados;
VIII - expansão do plantio de florestas em 3 milhões de hectares;
IX - ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de m3 de dejetos
de animais; e
X - incremento da utilização na siderurgia do carvão vegetal originário de florestas
plantadas e melhoria na eficiência do processo de carbonização.
§ 2o Outras ações de mitigação, que contribuam para o alcance do compromisso
nacional voluntário previsto no caput deste artigo, serão definidas nos planos de que tratam os arts. 6º e
11 da Lei nº 12.187, de 2009, e em outros planos e programas governamentais.
§ 3o As ações de que trata este artigo serão implementadas de maneira coordenada e
cooperativa pelos órgãos governamentais, devendo ser revisadas e ajustadas sempre que for necessário
para o alcance dos objetivos finais pretendidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 2o.
§ 4o As ações referidas neste artigo poderão ser implementadas inclusive por meio do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou de outros mecanismos no âmbito da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Art. 7º O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima instituído pelo Decreto nº
6.263, de 21 de novembro de 2007, fará a coordenação geral das ações de que trata o art. 6º, no
âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do Clima.
Art. 8o A implementação das ações de trata o art. 6o será acompanhada pelo Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas, por meio de representantes dos setores que o compõem.
Art. 9o Na elaboração dos planos plurianuais e Leis Orçamentárias Anuais, o Poder
Executivo Federal deverá formular proposta de programas e ações que contemplem o disposto neste
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Decreto, sendo os ajustes aos programas e ações realizados nos prazos normais de elaboração das leis
orçamentárias e de revisão do plano plurianual.
Art. 10. Deverão ser adotadas metodologias e mecanismos apropriados para aferir o
cumprimento do compromisso mencionado no art. 6o.
Art. 11. Para fins de acompanhamento do cumprimento do previsto nos arts. 5o e 6o
deste Decreto, serão publicadas, a partir de 2012, estimativas anuais de emissões de gases de efeito
estufa no Brasil em formato apropriado para facilitar o entendimento por parte dos segmentos da
sociedade interessados.
Parágrafo único. O Ministério da Ciência e Tecnologia coordenará grupo de trabalho
responsável por elaborar as estimativas de que trata o caput deste artigo, bem como por aprimorar a
metodologia de cálculo da projeção de emissões e, sempre que necessário, propor a revisão deste
Decreto.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

1.MUDANÇA DE USO DA TERRA
O total da projeção das emissões de gases de efeito estufa - GEE para o ano de 2020
decorrentes da mudança de uso da terra resulta da somatória das projeções convencionadas para os
biomas brasileiros, conforme detalhado a seguir:
1.1. PROJEÇÃO PARA O ANO DE 2020 DAS EMISSÕES DE GEE POR
DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA
1.1.1. A projeção das emissões de GEE decorrentes do desmatamento na Amazônia
Legal para o ano de 2020 resulta da convenção de que, naquele ano, a taxa de desmatamento (medida
em km2) equivalerá à taxa média de desmatamento verificada no bioma entre o ano de 1996 a 2005,
aferida pelo Projeto PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), vinculado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), conforme o seguinte quadro:
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2020
18.161 13.227 17.383 17.279 18.226 18.165 21.394 25.247 27.423 18.846 19.535
1.1.2 O total das emissões projetadas para o ano de 2020 é resultado da multiplicação,
em etapas sucessivas, da taxa de desmatamento projetada - 19.535 km2 ou 1.953.500 ha -, pelo valor
médio de emissões de dióxido de carbono por unidade territorial informado no Segundo Inventário
Brasileiro de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito
Estufa não-Controlados pelo Protocolo de Montreal (Segundo Inventário) entre os anos de 1994 e
2005 – 132,3 tonC/ha - e, finalmente, pelo fator de equivalência entre Carbono e Dióxido de
Carbono, conforme o seguinte quadro:
Emissões
Desmatamento 2020
Fator
Total de Emissões
GEE/ha
(ha)
equivalência
Projetadas (tonCO2eq)
(tonC/ha)
1.953.500
132,3
44/12
947.642.850
1.2. PROJEÇÃO PARA O ANO DE 2020 DAS EMISSÕES DE GEE POR
DESMATAMENTO NO BIOMA CERRADO
1.2.1. A projeção das emissões de GEE decorrentes do desmatamento no Bioma
Cerrado para o ano de 2020 resulta da convenção de que, naquele ano, a taxa de desmatamento
(medida em km2) equivalerá à taxa média de desmatamento verificada no bioma entre o ano de 1999 a
2008, aferida pela FUNCATE e pelo Ibama, conforme o seguinte detalhamento:
a) entre 1994 e 2002, a taxa média anual foi de 18,02 mil km2;
b) entre 2003 e 2008, a taxa média anual de desmatamento foi de 14,09 mil km2.
Portanto, a taxa média de desmatamento no período de 1999 a 2008 resulta da
seguinte equação:
Taxa de desmatamento média (1999-2008) = (4 x 18,02 + 6 x 14,09)/10 = 15,7 mil
2
km .
1.2.2. O total das emissões projetadas para o ano de 2020 é resultado da multiplicação, em
etapas sucessivas, da taxa de desmatamento projetada – 15,7 mil km2 ou 1.570.000 ha -, pelo valor médio
de emissões de dióxido de carbono por unidade territorial informado no Segundo Inventário entre os anos
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de 1994 e 2005 – 56,1 tonC/ha - e, finalmente, pelo fator de equivalência entre Carbono e Dióxido de
Carbono, conforme o seguinte quadro:
Emissões
Desmatamento 2020
Fator
Total de Emissões
GEE/ha
equivalência
Projetadas (tonCO2eq)
(ha)
(tonC/ha)
1.570.000
56,1
44/12
322.949.000
1.3. PROJEÇÃO PARA O ANO DE 2020 DAS EMISSÕES DE GEE POR
DESMATAMENTO NOS BIOMAS MATA ATLÂNTICA, CAATINGA E PANTANAL
A projeção das emissões de GEE decorrentes do desmatamento nos biomas Mata
Atlântica, Caatinga e Pantanal resulta da convenção de que, naquele ano, as emissões ocorrerão nos
mesmos níveis do ano de 2005, conforme informação constante do Segundo Inventário:
Mata Atlântica
Caatinga
Pantanal
Total de Emissões
(Milhões
(Milhões
(Milhões
(Milhões
tonCO2eq)
tonCO2eq)
tonCO2eq)
tonCO2eq)
79,11
37,63
16,17
132,91
1.4. Quadro-síntese das emissões totais estimadas de GEE para 2020 por mudança do
uso da terra:
Amazônia
Cerrado
Mata Atlântica,
Total
Biomas
(Milhões
(Milhões
Caatinga e Pantanal
(Milhões
tonCO2eq)
tonCO2eq) (Milhões tonCO2eq) tonCO2eq)
Emissões
947,64
322,95
132,91
1.403,50
Estimadas
2. ENERGIA
O cálculo das emissões de GEE decorrentes da produção e do uso da energia para
2020 fez-se por meio da construção de cenários elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética
(EPE) a partir de modelos de previsão de demanda baseados em estimativas populacionais,
econômicas e de evolução da intensidade das emissões no setor energético.
Por sua vez, a oferta de energia para atender essa demanda considerou hipóteses
determinísticas para a composição da matriz energética em um cenário no qual a execução das
medidas de redução de emissões de GEE contidas no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE)
não ocorresse. Tal metodologia mostra-se apropriada uma vez que o PDE pode ser entendido como
um cenário de baixo carbono que inclui políticas e iniciativas que objetivam a mitigação de emissões.
Tabela 2 - Emissões de GEE em 2020 (em MtCO2-eq)
MtCO2eq %
Cenário PDE
634
73,0
Incremento de emissões (sem as ações de mitigação do PDE)
234
27,0
Cenário 2020
868 100,0
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE
Nesta situação, a demanda de energia projetada para 2020 seria atendida por meio de
fontes fósseis, que ampliariam as emissões projetadas em 234 MtCO2eq. Portanto, a projeção das
emissões de gases devidas à produção e ao uso da energia é de 868 MtCO2eq em 2020.
3. PROCESSOS INDUSTRIAIS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS E AGROPECUÁRIA
O volume de emissões brasileiras de GEE entre 2006 e 2020 oriundas das atividades
industrial e de tratamento de resíduos e da agropecuária foi projetado com base na relação existente
entre o volume de emissões e o nível de atividade da economia durante o período entre 1990 e 2005.
Foram estimados Modelos Vetoriais de Correção de Erros (VEC) para os anos de
1990 a 2005, utilizando-se dados do Segundo Inventário para as emissões brasileiras de GEE nesse
período. Para captar os efeitos da atividade econômica sobre nível das emissões foram utilizados
dados do Produto Interno Bruto (PIB), obtidos no endereço do Banco Central na rede mundial de
computadores - Série 7326 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais.
Reconhecidas as limitações estatísticas da amostra estudada, em razão do ainda baixo
número de observações disponíveis, os modelos VEC projetaram as emissões para os segmentos de
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Processos Industriais, Tratamento de Resíduos e Agropecuária entre os anos de 2006 e 2020,
considerando a previsão de crescimento médio anual do PIB de 5% para os próximos anos.
Tabela - Emissões sob a hipótese de crescimento do PIB a 5% (em mil tonCO2eq)
(1) Processos Industriais e Tratamento de
(2)
(1) +
Resíduos
Agropecuária
(2)
2006
123.648
429.244
552.882
2007
131.105
450.684
581.789
2008
137.805
469.763
607.568
2009
137.552
469.048
606.600
2010
144.361
488.279
632.640
2011
151.507
508.299
659.805
2012
159.006
529.139
688.145
2013
166.877
550.834
717.711
2014
175.138
573.418
748.555
2015
183.807
596.928
780.735
2016
192.905
621.402
814.307
2017
202.454
646.879
849.334
2018
212.476
673.401
885.877
2019
222.993
701.011
924.004
2020
234.031
729.752
963.784
Fonte: BCB, MCT; Cálculos: MF
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Leis Federais
Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009
Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, altera
os arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC, dispondo
sobre sua natureza, finalidade, fonte e aplicação de recursos e altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a Política Energética Nacional, as atividades relativas ao
monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo e dá outras providências.
Art. 2o Fica criado o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC, de natureza
contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de assegurar recursos para
apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que visem à mitigação da mudança
do clima e à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos.
Art. 3o Constituem recursos do FNMC:
I - até 60% (sessenta por cento) dos recursos de que trata o inciso II do § 2º do art. 50
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997;
II - dotações consignadas na lei orçamentária anual da União e em seus créditos
adicionais;
III - recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com
órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal;
IV - doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;
V - empréstimos de instituições financeiras nacionais e internacionais;
VI - reversão dos saldos anuais não aplicados;
VII - recursos oriundos de juros e amortizações de financiamentos.
Art. 4o O FNMC será administrado por um Comitê Gestor vinculado ao Ministério
do Meio Ambiente, que o coordenará, cuja competência e composição serão estabelecidos em
regulamento, assegurada a participação de 6 (seis) representantes do Poder Executivo federal e 5
(cinco) representantes do setor não governamental.
Art. 5o Os recursos do FNMC serão aplicados:
I - em apoio financeiro reembolsável mediante concessão de empréstimo, por
intermédio do agente operador;
II - em apoio financeiro, não reembolsável, a projetos relativos à mitigação da
mudança do clima ou à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos, aprovados pelo Comitê
Gestor do FNMC, conforme diretrizes previamente estabelecidas pelo Comitê.
§ 1o Cabe ao Comitê Gestor do FNMC definir, anualmente, a proporção de recursos a
serem aplicados em cada uma das modalidades previstas no caput.
§ 2o Os recursos de que trata o inciso II do caput podem ser aplicados diretamente
pelo Ministério do Meio Ambiente ou transferidos mediante convênios, termos de parceria, acordos,
ajustes ou outros instrumentos previstos em lei.
§ 3o Até 2% (dois por cento) dos recursos do FNMC podem ser aplicados
anualmente:
I - no pagamento ao agente financeiro;
II - em despesas relativas à administração do Fundo e à gestão e utilização dos
recursos.
§ 4o A aplicação dos recursos poderá ser destinada às seguintes atividades:
I - educação, capacitação, treinamento e mobilização na área de mudanças climáticas;
II - Ciência do Clima, Análise de Impactos e Vulnerabilidade;
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climáticas;

III - adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das mudanças

IV - projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE;
V - projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação
florestal, com prioridade a áreas naturais ameaçadas de destruição e relevantes para estratégias de
conservação da biodiversidade;
VI - desenvolvimento e difusão de tecnologia para a mitigação de emissões de gases do
efeito estufa;
VII - formulação de políticas públicas para solução dos problemas relacionados à
emissão e mitigação de emissões de GEE;
VIII - pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto e inventários que
contribuam para a redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa e para a redução das
emissões de desmatamento e alteração de uso do solo;
IX - desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a dinâmica de
conservação ambiental e estabilização da concentração de gases de efeito estufa;
X - apoio às cadeias produtivas sustentáveis;
XI - pagamentos por serviços ambientais às comunidades e aos indivíduos cujas
atividades comprovadamente contribuam para a estocagem de carbono, atrelada a outros serviços
ambientais;
XII - sistemas agroflorestais que contribuam para redução de desmatamento e
absorção de carbono por sumidouros e para geração de renda;
XIII - recuperação de áreas degradadas e restauração florestal, priorizando áreas de
Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente e as áreas prioritárias para a geração e garantia da
qualidade dos serviços ambientais.
Art. 6o O financiamento concedido com recursos do FNMC terá como garantia os
bens definidos a critério do agente financeiro.
Art. 7o O FNMC terá como agente financeiro o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.
Parágrafo único. O BNDES poderá habilitar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica
Federal e outros agentes financeiros públicos para atuar nas operações de financiamento com recursos
do FNMC, continuando a suportar os riscos perante o Fundo.
Art. 8o A aprovação de financiamento com recursos do FNMC será comunicada
imediatamente ao Comitê Gestor do FNMC.
Parágrafo único. Os agentes financeiros manterão o Comitê Gestor do FNMC
atualizado sobre os dados de todas as operações realizadas com recursos do Fundo.
Art. 9o O Conselho Monetário Nacional, sem prejuízo de suas demais atribuições,
estabelecerá normas reguladoras dos empréstimos a serem concedidos pelo FNMC no que concerne:
I - aos encargos financeiros e prazos;
II - às comissões devidas pelo tomador de financiamento com recursos do FNMC, a
título de administração e risco das operações.
Art. 10. O art. 6º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso XXVII:
“Art. 6º ..........................................................................
..............................................................................................
XXVII - cadeia produtiva do petróleo: sistema de produção de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados, incluindo a distribuição, a revenda e a estocagem,
bem como o seu consumo.” (NR)
Art. 11. O inciso II do § 2º do art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 50. ........................................................................
..............................................................................................
§ 2º .................................................................................
..............................................................................................
II - 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio Ambiente, destinados,
preferencialmente, ao desenvolvimento das seguintes atividades de gestão ambiental relacionadas à
cadeia produtiva do petróleo, incluindo as consequências de sua utilização:
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a) modelos e instrumentos de gestão, controle (fiscalização, monitoramento,
licenciamento e instrumentos voluntários), planejamento e ordenamento do uso sustentável dos
espaços e dos recursos naturais;
b) estudos e estratégias de conservação ambiental, uso sustentável dos recursos
naturais e recuperação de danos ambientais;
c) novas práticas e tecnologias menos poluentes e otimização de sistemas de controle
de poluição, incluindo eficiência energética e ações consorciadas para o tratamento de resíduos e
rejeitos oleosos e outras substâncias nocivas e perigosas;
d) definição de estratégias e estudos de monitoramento ambiental sistemático,
agregando o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental específicos, na escala das bacias
sedimentares;
e) sistemas de contingência que incluam prevenção, controle e combate e resposta à
poluição por óleo;
f) mapeamento de áreas sensíveis a derramamentos de óleo nas águas jurisdicionais
brasileiras;
g) estudos e projetos de prevenção de emissões de gases de efeito estufa para a
atmosfera, assim como para mitigação da mudança do clima e adaptação à mudança do clima e seus
efeitos, considerando-se como mitigação a redução de emissão de gases de efeito estufa e o aumento
da capacidade de remoção de carbono pelos sumidouros e, como adaptação as iniciativas e medidas
para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da
mudança do clima;
h) estudos e projetos de prevenção, controle e remediação relacionados ao
desmatamento e à poluição atmosférica;
i) iniciativas de fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
.............................................................................................
§ 3º (Revogado).” (NR)
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Fica revogado o § 3º do art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009
Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima e
dá outras providências:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e
estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais
e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota
resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição,
resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas
socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos;
III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera
numa área específica e num período determinado;
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol
ou precursor de gás de efeito estufa;
V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na
atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;
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VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos
e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as
emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;
VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente
atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela
provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de
efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função
de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação
do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a
variabilidade climática e os eventos extremos.
Art. 3o A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos
entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da
prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns,
porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na
sua execução, será considerado o seguinte:
I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a
redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da
mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso
por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos
socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores
econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar
as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre
o clima;
IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas
e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que
vivem no território nacional;
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais,
presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal
por entidades públicas e privadas;
VI – (VETADO)
Art. 4º A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do
sistema climático;
II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas
diferentes fontes;
III – (VETADO);
IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito
estufa no território nacional;
V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas
3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais
interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos
adversos;
VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com
particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;
VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos
reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;
VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de
Emissões - MBRE.
Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão
estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o crescimento econômico,
a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais.
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Art. 5o São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima:
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudança do clima
dos quais vier a ser signatário;
II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o
desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada
quantificação e verificação a posteriori;
III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a
vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico;
IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos
âmbitos local, regional e nacional;
V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e
municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no
desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do
clima;
VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão
de tecnologias, processos e práticas orientados a:
a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por fontes
e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;
b) reduzir as incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do
clima;
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas;
VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de
mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto no art. 6o;
VIII - a identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de
instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema
climático;
IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou
promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa;
X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral
para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e
processos para a implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a
observação sistemática e o intercâmbio de informações;
XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas
manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas;
XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a
conscientização pública sobre mudança do clima;
XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:
a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa;
b) de padrões sustentáveis de produção e consumo.
Art. 6o São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima:
I - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas;
IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa Convenção e por suas
Conferências das Partes;
V - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e
remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e
incentivos, a serem estabelecidos em lei específica;
VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e
privados;
VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;
IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento da União;
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X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do
clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto;
XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional, referentes à
mitigação e à adaptação à mudança do clima;
XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de
processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito
estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas
licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização,
permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da
emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;
XIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de
emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em informações e dados
fornecidos por entidades públicas e privadas;
XIV – as medidas de divulgação, educação e conscientização;
XV - o monitoramento climático nacional;
XVI - os indicadores de sustentabilidade;
XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e
verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por
sumidouros de gases de efeito estufa;
XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima.
Art. 7o Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de Mudança
do Clima incluem:
I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;
II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;
IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima;
V - a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e
Hidrologia.
Art. 8o As instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de crédito e
financiamento específicas para desenvolver ações e atividades que atendam aos objetivos desta Lei e
voltadas para induzir a conduta dos agentes privados à observância e execução da PNMC, no âmbito
de suas ações e responsabilidades sociais.
Art. 9o O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE será operacionalizado
em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários
representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas certificadas.
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e
programas governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e
instrumentos desta Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância com a
Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de mitigação e de adaptação às
mudanças climáticas visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, na
geração e distribuição de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de
transporte interestadual de cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de bens de
consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na indústria de papel e celulose, na
mineração, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em
atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando
as especificidades de cada setor, inclusive por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo MDL e das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas - NAMAs.
Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como compromisso
nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir
entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove
décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.
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Parágrafo único. A projeção das emissões para 2020 assim como o detalhamento das
ações para alcançar o objetivo expresso no caput serão dispostos por decreto, tendo por base o
segundo Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa não
Controlados pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído em 2010.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A harmonização da legislação doméstica sobre mudanças climáticas é um dos
principais desafios das nações que ratificaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima.
Em 2007, com a divulgação do Quarto Relatório de Avaliação do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), indicou-se que a ação do homem seria um
dos principais responsáveis pelos cenários estimados de alterações do clima, com seus impactos
sobre a qualidade de vida no planeta. Uma atuação mais incisiva do Congresso Nacional para adotar
medidas de enfrentamento às causas desse fenômeno resultou nas atividades da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, em 2007 e 2008.
Um dos principais desdobramentos desses trabalhos foi a instalação, em 2009, da
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC). Desde então, o Colegiado,
integrado por Senadores e Deputados Federais, tem promovido debates fundamentais sobre o tema.
Talvez o mais fundamental deles seja a necessidade de harmonizar as legislações federal, estadual e
municipal, no sentido de promover equilíbrio federativo no trato do tema.
Conforme apresentamos nesta publicação, 22 Estados da Federação já editaram
normas específicas sobre mudança do clima. Alguns inclusive se anteciparam à legislação federal, a
Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do
Clima. Foram os casos do Amazonas, de Goiás, de Santa Catarina e de São Paulo.
Em relação à legislação municipal, considerando que o País tem mais de cinco mil
municípios, a presente obra seleciona normas de algumas capitais, que podem servir de parâmetro,
dada a abrangência dos temas abordados em relação à Política Nacional.
O esforço de harmonizar e implementar essa legislação é um desafio e também uma
responsabilidade, fundamentada na competência comum prevista pela Constituição Federal em
matéria ambiental, conforme art. 23, incisos VI e VII.
A presente publicação tem como norte essa premissa. Seu objetivo é facilitar a
pesquisa e o entendimento de legisladores, de gestores públicos e da sociedade sobre o complexo
sistema de medidas para evitar e atenuar os possíveis efeitos do aquecimento global.
Esse é o cerne e a essência das normas de proteção ao meio ambiente, que cuidam
do direito de todos a uma sadia qualidade de vida.
Brasília - 2013

Senadora Vanessa Grazziotin
Presidenta CMMC

Deputado Sarney Filho
Relator CMMC
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Acre

Amapá

Amazonas

Bahia

Lei nº 2.308 de 22 de outubro de 2010 - Cria o Sistema Estadual de
Incentivos a Serviços Ambientais – SISA, o Programa de Incentivos por
Serviços Ambientais – ISA Carbono e demais Programas de Serviços
Ambientais e Produtos Ecossistêmicos do Estado do Acre e dá outras
providências.
Lei nº 1491, de 27 de maio de 2010 - Estabelece a política de
Redução e Compensação de emissões de dióxido de carbono CO2, incentiva
a utilização de Biocombustíveis que contribuam para a amenização do
aquecimento global e melhoria da qualidade do ar e dá outras providências.
Lei Ordinária nº 3.135, de 5 de junho de 2007 * - Institui a Política
Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e estabelece outras
providências.
Lei Ordinária nº 3.184, de 13 de novembro de 2007 * - Altera, na
forma que especifica, a Lei n.° 3.135, de 05 de junho de 2007, e dá outras
providências
Decreto nº 26.581, de 25 de abril de 2007* - Estabelece critérios para
o estabelecimento de política estadual voluntária de mudanças climáticas,
conservação da floresta, eco-economia e de neutralização das emissões de
gases causadores do efeito estufa, e estabelece outras providências.
Decreto n° 28.390, de 17 de fevereiro de 2009 - Decreto que institui
o Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas Globais, Biodiversidade e
Serviços Ambientais e da outras providências.
Decreto nº 9.519, de 18 de agosto de 2005 - Institui o Fórum Baiano
de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade e dá outras
providências.
Decreto nº 10.256, de 22 de fevereiro de 2007 - Altera dispositivos
do Decreto nº 9.519, de 18 de agosto de 2005, que instituiu o Fórum Baiano
de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade.
Lei nº 12.050 de 7 de janeiro de 2011 - Institui a Política sobre
Mudança do Clima do Estado da Bahia, e dá outras providências.

Ceará

Decreto nº 29.272, de 25 de abril de 2008 - Institui o Fórum
Cearense de Mudanças Climáticas e de Biodiversidade e dá outras
providências.

Distrito
Federal

Lei nº 4.797, de 6 de março de 2012 - Lei que estabelece
princípios, diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a Política de
Mudança Climática no âmbito do Distrito Federal.

Espírito
Santo

Decreto nº 1833-R, de 19 de abril de 2007 - Institui o Fórum
Capixaba de Mudanças Climáticas Globais, do Uso Racional da Água e da
Biodiversidade – FCMC.
Lei nº 8.797, de 11 de janeiro de 2008 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade da execução de filme publicitário com mensagens cívicas
sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do
meio ambiente em todas as sessões de cinema exibidas no Estado do
Espírito Santo. Lei promulgada pela ALES.
Lei nº 9.531, de 15 de setembro de 2010 - Institui a Política Estadual
de Mudanças Climáticas – PEMC, contendo seus objetivos, princípios e
instrumentos de aplicação.
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Goiás
Maranhão

Mato
Grosso

Minas
Gerais

Lei nº 16.497, de 10 de fevereiro de 2009 - Institui a Política
Estadual sobre Mudanças Climáticas.
Lei nº 16.611, de 25 de junho de 2009 - Dispõe sobre a Política
Estadual de Conscientização sobre os Efeitos do Aquecimento Global.
Decreto nº 22.735 de 29 de novembro de 2006 - Institui o Fórum
Maranhense de Mudanças Climáticas, e dá outras providências.
Lei n° 9.111, de 15 de abril de 2009 - Institui o Fórum Matogrossense de Mudanças Climáticas e dá outras providências.
Lei nº 9.878, de 7 de janeiro de 2013 - Cria o Sistema Estadual de
Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal,
Conservação, Manejo Florestal Sustentável e Aumento dos Estoques de
Carbono Florestal – REDD+ no Estado de Mato Grosso e dá outras
providências.
Decreto nº 44.042, de 9 de junho de 2005 - Institui o Fórum Mineiro
de Mudanças Climáticas.
Decreto nº 44.543, de 13 de junho de 2007 - Altera o Decreto nº
44.042, de 9 de junho de 2005, que institui o Fórum Mineiro de Mudanças
Climáticas.
Decreto nº 45.229, de 3 de dezembro de 2009 - Regulamenta
medidas do Poder Público do Estado de Minas Gerais referentes ao
combate às mudanças climáticas e gestão de emissões de gases de efeito
estufa e dá outras providências.

Pará

Decreto nº 1.900, de 22 de setembro de 2009 - Institui o Fórum
Paraense de Mudanças Climáticas e dá outras providências.

Paraíba

Lei nº 9.336, de 31 de janeiro de 2011 - Institui a Política Estadual de
Mudanças Climáticas – PEMC.

Paraná

Pernambuco

Lei nº 16.019, de 19 de dezembro de 2008 - Institui o Fórum
Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, com os objetivos que
especifica e adota outras providências.
Lei nº 17.133, de 25 de abril de 2012 - Institui a Política Estadual
sobre Mudança do Clima.
Decreto nº 7.520, de 4 de março de 2013 - Aprova o Regulamento
do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, instituído pela Lei
nº 16.019, de 19 de dezembro de 2008 e dá outras providências.
Decreto nº 33.015, de 16 de fevereiro de 2009 - Institui o Fórum
Pernambucano de Mudanças Climáticas, e dá outras providências.
Decreto nº 31.507, de 14 de março de 2008 - Institui o Comitê
Estadual de Enfrentamento das Mudanças Climáticas (CEEM) e dá outras
providências.
Lei nº 14.090, de 17 de junho de 2010 - Institui a Política Estadual
de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá outras
providências.
Plano Estadual de Mudanças Climáticas de Pernambuco
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Piauí

Rio
De
Janeiro

Decreto nº 12.613, de 4 de junho de 2007 - Cria o Fórum Estadual
de Mudanças Climáticas e Combate à pobreza, e dá outras providências.
Lei nº 6.140, de 6 de dezembro de 2011 - Institui a Política Estadual
sobre Mudança do Clima e Combate à Pobreza e dá outras providências.
Decreto n° 40.780, de 23 de maio de 2007 - Institui o Fórum Rio de
Mudanças Climáticas Globais que fornecerá suporte à implementação da
Política Estadual de Mudanças Climáticas e dá outras providências.
Decreto nº 41.318, de 26 de Maio de 2008 - Dispõe sobre
mecanismo de compensação energética de térmicas a combustíveis fósseis a
serem instaladas no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Lei 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.
Decreto nº 43.216, de 30 de setembro de 2011 - Regulamenta a
Lei nº 5.690 de 14 de abril de 2010, que dispõe sobre a Política Estadual
sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável.

Rio Grande
doSul

Decreto nº 45.098, de 15 de junho de 2007 - Cria o Fórum Gaúcho
de Mudanças Climáticas e dá outras providencias.
Lei nº 13.594, de 30 de dezembro de 2010 - Institui a Política
Gaúcha sobre Mudanças Climáticas – PGMC -, fixando seus objetivos,
princípios, diretrizes e instrumentos e dá outras providências.

Rondônia

Decreto nº 16.232, de 4 de outubro de 2011 - Institui o Fórum de
Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Serviços Ambientais de Rondônia.

Santa
Catarina

São Paulo

Tocantins

Lei nº 14.829, de 11 de agosto de 2009 - Institui a Política Estadual
sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Santa
Catarina, e adota outras providências.
Decreto nº 3.273, de 21 de maio de 2010 - Institui o Fórum
Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e estabelece outras
providências.
Decreto nº 49.369, de 11 de fevereiro de 2005 - Institui o Fórum
Paulista de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade e dá
providências correlatas.
Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009 - Institui a Política
Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC.
Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 - Regulamenta a Lei nº
13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de
Mudanças Climáticas.
Decreto nº 3.007, de 18 de abril de 2007 - Cria o Fórum Estadual de
Mudanças Climáticas e de Biodiversidade.
Lei nº 1.917, de 17 de abril de 2008 - Institui a Política Estadual
sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável do Tocantins, e adota outras providências.
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ACRE

Lei nº 2.308 de 22 de outubro de 2010 - Cria o Sistema Estadual de Incentivos
a Serviços Ambientais – SISA, o Programa de Incentivos por Serviços
Ambientais – ISA Carbono e demais Programas de Serviços Ambientais e
Produtos Ecossistêmicos do Estado do Acre e dá outras providências.

LEI Nº 2.308, DE 22 DE OUTUBRO DE 2010
“Cria o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços AmbientaisSISA, o Programa de Incentivos por Serviços Ambientais - ISA
Carbono e demais Programas de Serviços Ambientais e
Produtos Ecossistêmicos do Estado do Acre e dá outras
providências.”

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO SISTEMA ESTADUAL DE INCENTIVOS A SERVIÇOS AMBIENTAIS SISA
Art. 1º Fica criado o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais - SISA,
com o objetivo de fomentar a manutenção e a ampliação da oferta dos seguintes serviços e produtos
ecossistêmicos:
I - o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição
do fluxo de carbono;
II - a conservação da beleza cênica natural;
III - a conservação da sociobiodiversidade;
IV - a conservação das águas e dos serviços hídricos;
V - a regulação do clima;
VI - a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; e
VII - a conservação e o melhoramento do solo.
Seção I
Princípios do SISA
Art. 2º O SISA deverá respeitar os princípios nacionais e internacionais sobre o tema,
em especial os que se seguem:
I - uso dos recursos naturais com responsabilidade e conhecimento técnico, para
proteção e integridade do sistema climático em benefício das presentes e futuras gerações;
II - responsabilidades comuns, porém diferenciadas, entre os diferentes entes públicos
e privados, na medida de suas respectivas capacidades, quanto a atividades de estabilização da
concentração de gases de efeito estufa na atmosfera;
III - precaução para evitar ou minimizar as causas das mudanças do clima e mitigar
seus efeitos negativos;
IV - respeito aos conhecimentos e direitos dos povos indígenas, populações
tradicionais e extrativistas, bem como aos direitos humanos reconhecidos e assumidos pelo Estado
brasileiro perante a Organização das Nações Unidas e demais compromissos internacionais;
V - fortalecimento da identidade e respeito à diversidade cultural, com o
reconhecimento do papel das populações extrativistas e tradicionais, povos indígenas e agricultores
na conservação, preservação, uso sustentável e recuperação dos recursos naturais, em especial a
floresta;
75

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
VI - fomento da cooperação nacional e internacional, tendo por objetivo a
interoperabilidade e o reconhecimento das atividades, das ações, dos serviços, dos produtos e dos
créditos resultantes dos programas do SISA;
VII - observação da Lei Federal n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a
Política Nacional de Mudança do Clima, assim como das políticas nacionais e normas gerais que
venham a regular os incentivos e pagamentos por serviços ambientais;
VIII - cumprimento, pelos programas vinculados ao SISA, das disposições
estabelecidas na Lei n. 1.904, de 5 de junho de 2007, que instituiu o Zoneamento Ecológico
Econômico do Estado do Acre – ZEE/AC e das diretrizes da Política Estadual de Valorização do
Ativo Ambiental Florestal;
IX - justiça e equidade na repartição dos benefícios econômicos e sociais oriundos dos
produtos e serviços vinculados aos programas associados a esta lei; e
X - transparência, eficiência e efetividade na administração dos recursos financeiros,
com participação social na formulação, gestão, monitoramento, avaliação e revisão do sistema e de
seus programas.
Parágrafo único. O poder público estadual é competente para a gestão, o
planejamento, a formulação, a implementação, o monitoramento, a avaliação de ações e a criação de
normas que objetivem a proteção do meio ambiente, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e controle da poluição e, dessa forma, a redução de
emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal, a manutenção de
estoques de carbono florestal no Estado e a provisão e conservação de outros serviços ambientais e
produtos ecossistêmicos, nos termos dos arts. 23, 24 e 225 da Constituição da República, bem como
nos termos da Lei Federal n. 11.284, de 2 de março de 2006 - Lei de Gestão de Florestas Públicas e
do Código Florestal Brasileiro.
Seção II
Definições
Art. 3º Para efeito desta lei, aplicam-se as seguintes definições:
I - ecossistemas: unidades espacialmente delimitadas, caracterizadas pela especificidade
das inter-relações entre os fatores bióticos e abióticos;
II - serviços ambientais ou ecossistêmicos: funções e processos ecológicos relevantes
gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoramento das
condições ambientais, em benefício do bem-estar de todas as sociedades humanas, nas seguintes
modalidades:
a) serviços de provisão: os que fornecem diretamente bens ou produtos ambientais
utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização;
b) serviços de suporte: os que promovem a ciclagem de nutrientes, a decomposição de
resíduos, a produção, a manutenção ou a renovação da fertilidade do solo, a polinização, a dispersão
de sementes, o controle de populações de potenciais pragas e de vetores potenciais de doenças
humanas, a proteção contra a radiação solar ultravioleta, a manutenção da biodiversidade e do
patrimônio genético, entre outros que mantenham a perenidade da vida na Terra;
c) serviços de regulação: os que promovem o sequestro de carbono, a purificação do
ar, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a
minimização das enchentes e das secas e o controle dos processos críticos de erosão e de
deslizamentos de encostas, entre outros que concorram para a manutenção da estabilidade dos
processos ecossistêmicos; e
d) serviços culturais: os que provêm benefícios recreacionais, estéticos, espirituais ou
outros benefícios imateriais à sociedade humana.
III - PPCD/AC: Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do
Estado;
IV - estoque de carbono florestal: componente de um determinado ecossistema natural
ou modificado pela atividade humana, mensurado pelo peso da biomassa e necromassa convertido
em carbono;
V - sequestro de carbono: fixação dos gases causadores de efeito estufa, por meio do
crescimento da vegetação florestal e do uso sustentável do solo;
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VI - conservação e melhoramento do solo: a manutenção, nas áreas de solo ainda
íntegro, de seus atributos; e, em solos em processo de degradação ou degradados, a recuperação e
melhoria de seus atributos, com ganhos ambientais e econômicos;
VII - beleza cênica: valor estético, ambiental e cultural de uma determinada paisagem
natural;
VIII - serviços hídricos: manutenção da qualidade hídrica por meio da regulação do
fluxo das águas, do controle da deposição de sedimentos, da conservação de habitats e espécies
aquáticas, da quantidade de nutrientes, bem como da deposição de substâncias químicas e salinidade;
IX - sociobiodiversidade: conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica entre ecossistemas e seus componentes, e entre eles e as
populações humanas por meio da cultura, e que permite e rege a vida em todas as suas formas e
protege espécies, habitats naturais e artificiais e recursos genéticos, agregado à melhoria da qualidade
de vida;
X - MQVRT: sistema que se baseia em conceitos nacional e internacionalmente
reconhecidos e que assegurem a capacidade de medição, quantificação e verificação - MQV,
agregados ao registro e à transparência dos ativos ambientais - MQVRT;
XI - programas: conjuntos de diretrizes e ações para o alcance de determinados
serviços e produtos ecossistêmicos;
XII - subprogramas: conjuntos de diretrizes e ações contidos em cada programa,
desenvolvidos para atender áreas prioritárias, provedores/beneficiários específicos ou determinados
setores da economia;
XIII - planos de ação: planos elaborados pela Agência de Desenvolvimento de
Serviços Ambientais, no âmbito dos programas e subprogramas do SISA, a serem submetidos ao
Instituto de Regulação, Controle e Registro por meio de projetos;
XIV - projetos especiais: projetos elaborados por particulares e que objetivam a
implementação de ações não incluídas nos subprogramas, a serem submetidos ao Instituto de
Regulação, Controle e Registro;
XV - produtos ecossistêmicos: produtos resultantes dos processos ecossistêmicos
e/ou obtidos dos ecossistemas, tais como água, carbono, alimentos e fibras, madeira, recursos
genéticos, extratos naturais, medicinais, farmacêuticos e ornamentais, dentre outros;
XVI - valorização do conhecimento tradicional ecossistêmico: valorização do
conhecimento no manejo e uso dos recursos naturais e em atividades ecoturísticas, decorrente de
culturas vinculadas a comunidades indígenas, tradicionais e extrativistas ou de produtor rural,
associada à preservação, manutenção, recuperação ou conservação dos recursos naturais, com
respeito à sua forma de organização, de recreação, de expressão estética e espiritual, bem como de
suas informações e práticas individuais ou coletivas;
XVII - regulação do clima: benefícios para a coletividade, decorrentes do manejo e da
preservação dos ecossistemas naturais, que contribuam para o equilíbrio climático e o conforto
térmico;
XVIII - gases de efeito estufa - GEE: gases constituintes da atmosfera, tanto naturais
quanto antrópicos, que absorvem e reemitem radiação infravermelha, contribuindo para o aumento
da temperatura do planeta;
XIX - emissões: lançamento de gases de efeito estufa na atmosfera, ou lançamento de
seus precursores, em um espaço e um tempo definidos;
XX - pré-registro: registro prévio de serviços e produtos ecossistêmicos, bem como de
potenciais reduções de emissões verificáveis, previstas em determinado programa, subprograma,
plano de ação ou projeto, passíveis de expedição de certificados no âmbito do SISA;
XXI - registro: sistema físico ou eletrônico de cadastro e contabilização dos
programas, subprogramas, planos de ação, projetos, serviços ambientais e produtos ecossistêmicos
objetivando a criação de um ambiente de transparência, credibilidade, rastreabilidade e
interoperabilidade para o SISA;
XXII - fluxo de carbono: emissões líquidas de gases de efeito estufa em unidades de
dióxido de carbono equivalente;
XXIII - coletivo de conselhos: é a reunião dos Conselhos Estaduais de Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia, de Florestas e de Desenvolvimento Rural Sustentável, para
realização de deliberações conjuntas sobre os assuntos de suas competências;
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XXIV - linha de base: referência para estabelecimento da meta voluntária de redução
de emissões por desmatamento e degradação florestal, definida por decreto com base no
PPCD/AC, consultado o Coletivo de Conselhos, a qual seja convergente com a meta de redução de
emissões contida na Lei Federal n. 12.187, de 2009, a ser determinada nos termos do melhor
conhecimento científico disponível no momento de seu estabelecimento; e
XXV - REDD+: a redução de emissões de gases de efeito estufa oriundos de
desmatamento e degradação, ao fluxo de carbono, ao manejo florestal sustentável e à conservação,
manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal.
Parágrafo único. São adotados, para fins desta lei e seu regulamento, em respeito aos
melhores conhecimentos científicos disponíveis, as definições estabelecidas pela convenção-quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas IPCC), pela Convenção de Biodiversidade (Plataforma Intergovernamental Científico-Política sobre
Biodiversidade e Serviços Ambientais - IPBES), no texto e nas deliberações no âmbito da
Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, da Convenção Relativa às Zonas
Úmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar), bem como no previsto na Lei
Federal n. 12.187, de 2009, que dispõe sobre Política Nacional de Mudanças do Clima, além de
outras normas nacionais e internacionais que regulam o tema.
Seção III
Dos provedores de serviços ambientais do SISA
Art. 4º São provedores de serviços ambientais aqueles que promovam ações legítimas
de preservação, conservação, recuperação e uso sustentável de recursos naturais, adequadas e
convergentes com as diretrizes desta lei, com o ZEE/AC, com a Política Estadual de Valorização do
Ativo Ambiental Florestal e com o PPCD/AC.
Seção IV
Dos beneficiários do SISA
Art. 5º Os provedores, para serem considerados beneficiários do SISA, devem ser
integrados aos programas, subprogramas, planos de ação ou projetos especiais aprovados nos
termos desta lei e cumprir os requisitos neles previstos.
Parágrafo único. O direito de se habilitar aos benefícios previstos no SISA somente se
constitui após a aprovação da proposta de pré registro, nos termos do regulamento, e com o
cumprimento dos compromissos assumidos.
Seção V
Dos instrumentos do SISA
Subseção I
Instrumentos de participação, gestão, controle e registro
Art. 6º São instrumentos de participação, gestão, controle e registro do SISA:
I - o Instituto de Regulação, Controle e Registro;
II - a Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento;
III - o Comitê Científico; e
IV - a Ouvidoria do SISA.
Parágrafo único. Os instrumentos previstos neste artigo objetivam estabelecer um
arranjo institucional estável, que garanta um ambiente de confiança para fomentadores, investidores,
provedores e beneficiários dos serviços ambientais.
Art. 7º Fica criado o Instituto de Regulação, Controle e Registro, autarquia especial
com autonomia econômico financeira e independência administrativa, supervisionada pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente - SEMA e com competência para:
I - estabelecer normas complementares do SISA;
II - aprovar, após manifestação do Comitê Científico, nos termos do regulamento, as
metodologias de projetos e planos de ação apresentadas pela Agência de Desenvolvimento de
Serviços Ambientais ou pelos proponentes de projetos especiais;
III - homologar metodologias pré-existentes para desenvolvimento de planos de ação e
de projetos;
IV - autorizar e/ou efetuar o pré registro e o registro dos planos de ação e projetos;
V - autorizar e/ou expedir os certificados de emissões reduzidas de gases de efeito
estufa, regulamentar e realizar o respectivo registro;
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VI - efetuar o controle e o monitoramento da redução de emissões de gases de efeito
estufa, bem como do cumprimento das metas e objetivos estabelecidos em cada plano de ação ou
projeto pré-registrado;
VII - autorizar e/ou efetuar a emissão, regulamentação e registro de outros serviços e
produtos ecossistêmicos, nos termos desta lei;
VIII - validar metodologias de registro e certificação;
IX - credenciar empresas para operar projetos no âmbito do SISA, na forma do
regulamento; e
X - outras definidas em regulamento.
§ 1º As normas referidas no inciso I do caput deste artigo serão elaboradas e publicadas
pelo Instituto após sua aprovação pela Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento,
observando as recomendações do Comitê Científico, nos termos do regulamento.
§ 2º As receitas destinadas ao cumprimento das atividades do Instituto poderão ter por
origem, dentre outras, doações e/ou investimentos efetuados por fundos públicos, privados ou
multilaterais, a cobrança de valor financeiro das atividades de controle e registro do SISA, bem
como recursos orçamentários a ele destinados, dentre outras fontes estabelecidas em regulamento.
Art. 8° A presidência do Instituto de Regulação, Controle e Registro será exercida pelo
diretor presidente, nomeado pelo governador do Estado.
§ 1º O diretor presidente do Instituto perceberá remuneração que corresponderá a
oitenta por cento da remuneração de secretário de Estado.
§ 2º O regimento interno do Instituto de Regulação, Controle e Registro estabelecerá
as regras de substituição do seu diretor presidente, em suas ausências e impedimentos.
Art. 9º Ficam criados, na estrutura básica do Instituto de Regulação, Controle e
Registro, vinte cargos em comissão, identificados pela sigla CEC, que poderão ser escalonados pelo
seu diretor presidente em simbologia CEC-1, CEC-2, CEC-3, CEC-4 e CEC-5, com a mesma
remuneração prevista no art. 26 da Lei Complementar n. 191, de 31 de dezembro de 2008.
Parágrafo único. Conforme a implantação dos serviços, o valor global mensal dos
CEC criados no caput deste artigo será de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não incluídos os
encargos sociais e previdenciários correspondentes.
Art. 10. Ficam criadas as Funções de Confiança na estrutura básica do Instituto de
Regulação, Controle e Registro, escalonadas em dez níveis, na simbologia FC-1, FC-2, FC-3, FC-4,
FC-5, FC-6, FC-7, FC-8, FC-9 e FC-10, que corresponderão às respectivas remunerações previstas
no art. 28 da Lei Complementar n. 191, de 31 de dezembro de 2008.
Parágrafo único. A concessão das funções de confiança criadas no caput deste artigo,
conforme implantação dos serviços, terá valor referencial mensal de até R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), não incluídos os encargos sociais e previdenciários correspondentes.
Art. 11. Os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, de
Florestas e de Desenvolvimento Rural Sustentável poderão constituir um colegiado – coletivo de
conselhos, para realização de deliberações conjuntas sobre os assuntos de suas competências e, em
especial, para efeito desta lei:
I - indicar para nomeação, destituição ou substituição os membros da sociedade civil
integrantes da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento;
II - realizar análise dos relatórios anuais das atividades da Comissão Estadual de
Validação e Acompanhamento a ele apresentados;
III - requisitar informações e documentos vinculados ao planejamento, gestão e
execução dos programas, subprogramas e projetos vinculados ao SISA; e
IV - decidir pela ampliação do número de membros da Comissão Estadual de
Validação e Acompanhamento, devendo, todavia, manter-se a paridade entre a sociedade civil e o
poder público.
Parágrafo único. As decisões de ampliação do número de membros da Comissão
Estadual de Validação e Acompanhamento deverão sempre respeitar uma composição final em
números pares.
Art. 12. A Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento será composta por,
no mínimo, oito membros, assegurando-se composição paritária entre a sociedade civil organizada e
o poder público, sendo os representantes da sociedade civil indicados pelo coletivo de conselhos,
dentre seus membros.
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§ 1º A Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento será vinculada ao
Instituto de Regulação, Controle e Registro e terá as seguintes competências:
I - garantir a transparência e o controle social dos programas, subprogramas, planos de
ação e projetos especiais do SISA;
II - analisar e aprovar propostas de normas do SISA apresentadas pelo Instituto de
Regulação, Controle e Registro;
III - opinar sobre termo de referência para contratação de auditoria externa
independente do SISA e definir, em conjunto com o Instituto de Regulação, Controle e Registro, os
requisitos mínimos para homologação da mesma;
IV - analisar os resultados das auditorias independentes e recomendar o permanente
aperfeiçoamento do SISA;
V - elaborar e apresentar relatórios anuais de suas atividades ao Coletivo de Conselhos;
VI - requisitar informações e documentos vinculados ao planejamento, gestão e
execução dos programas, subprogramas e projetos vinculados ao SISA; e
VII - outras definidas em regulamento.
§ 2º A nomeação dos membros da comissão ocorrerá por meio de decreto, sendo os
membros do poder público de livre escolha do governador do Estado dentre os representantes das
instituições públicas pertencentes ao coletivo de conselhos.
§ 3º Os procedimentos e os critérios de votação no conselho serão estabelecidos em
decreto.
Art. 13. Fica criado o Comitê Científico, órgão vinculado ao Instituto de Regulação,
Controle e Registro, o qual será composto por personalidades de renome nacional e internacional de
diversas áreas das ciências humanas e sociais, exatas e biológicas, dentre outras, convidadas pelo
governador do Estado ou pelo Instituto de Regulação, Controle e Registro, com a
finalidade de opinar sobre questões técnicas, científicas, jurídicas e metodológicas relativas ao SISA.
Parágrafo único. Fica criado incentivo financeiro de participação em cada sessão do
comitê, correspondendo a até dez por cento da remuneração do diretor presidente do Instituto de
Regulação, Controle e Registro, na forma estabelecida em decreto.
Art. 14. Fica criada a Ouvidoria do SISA, constituída por um ouvidor escolhido na
forma do regulamento, vinculada à SEMA e com as seguintes atribuições:
I - receber sugestões, reclamações, denúncias e propostas de qualquer cidadão ou
entidade relativas a questões do SISA;
II - receber denúncia de ato ilegal, irregular, abusivo, arbitrário ou desonesto praticado
por servidor público ou particular em atividades vinculadas ao SISA;
III - analisar e acompanhar a tramitação das denúncias recebidas e transmitir as
soluções ao interessado;
IV - sugerir ao poder público estadual, por meio de recomendações, a realização de
estudos e a adoção de medidas de ajuste com o objetivo de aperfeiçoar o SISA ou dar suporte às
atividades da própria ouvidoria;
V - mediar conflitos entre os vários atores do SISA, buscando elucidar dúvidas acerca
da execução dos programas, subprogramas, planos de ação e projetos especiais; e
VI - outras definidas em regulamento.
Subseção II
Instrumento de execução
Art. 15. Fica o poder público estadual autorizado a criar a Agência de
Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, sob a forma de sociedade anônima de
economia mista, com prazo de duração indeterminado, sede e foro na cidade de Rio Branco, a ser
supervisionada pela Secretaria de Estado de Florestas - SEF e com a finalidade de:
I - desenvolver estratégias voltadas à captação de recursos financeiros e investimentos
nos programas, subprogramas e planos de ação;
II - captar recursos financeiros oriundos de fontes públicas, privadas ou multilaterais,
sob a forma de doações e/ou investimentos;
III - criar os planos de ação e projetos a eles relacionados;
IV - assessorar a concepção e execução de projetos especiais de serviços ambientais,
por expressa solicitação dos potenciais proponentes;
V - executar programas, subprogramas, planos de ação e projetos;
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VI - estabelecer parcerias para a criação e execução de subprogramas, planos de ação e
projetos de serviços ambientais;
VII - gerir e alienar, na medida de suas competências, os ativos e créditos resultantes
dos serviços e produtos ecossistêmicos oriundos dos programas, subprogramas, planos e projetos; e
VIII - outras previstas em regulamento ou estabelecidas no ato de criação da agência.
Subseção III
Instrumentos de planejamento
Art. 16. São instrumentos de planejamento do SISA, dentre outros:
I - os planos de ação e projetos a eles relacionados, os subprogramas e os programas; e
II - os projetos especiais a serem apresentados pela iniciativa privada.
§ 1º O SISA poderá ser implementado por intermédio de subprogramas especialmente
desenvolvidos para atender áreas prioritárias, provedores/beneficiários específicos ou determinados
setores da economia.
§ 2º Os subprogramas deverão ser criados e regulamentados pelo Poder Executivo
Estadual.
§ 3º Os planos de ação e os projetos a eles vinculados serão prioritariamente
elaborados pela Agência de Desenvolvimento de Serviços Ambientais.
Art. 17. O pré registro dos planos de ação e dos projetos apresentados, a ser realizado
junto ao Instituto de Regulação, Controle e Registro, atesta o atendimento aos princípios e critérios
estabelecidos nesta lei e constitui condição necessária para que os mesmos sejam reconhecidos como
integrantes do SISA.
Subseção IV
Instrumentos econômicos e financeiros
Art. 18. São instrumentos econômicos e financeiros do SISA, além daqueles que
vierem a ser criados em regulamento:
I - o Fundo Estadual de Florestas, criado pela Lei n. 1.426, de 27 de dezembro de 2001
e o Fundo Especial de Meio Ambiente, criado pela Lei n. 1.117, de 26 de janeiro de 1994;
II - incentivos econômicos, fiscais, administrativos e creditícios concedidos aos
beneficiários e proponentes do SISA;
III - fundos públicos nacionais, tais como o Fundo Nacional sobre Mudanças do
Clima e outros;
IV - recursos provenientes de ajustes, contratos de gestão e convênios celebrados com
órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal;
V - recursos provenientes de acordos bilaterais ou multilaterais sobre o clima;
VI - doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;
VII - recursos orçamentários;
VIII - recursos provenientes da comercialização de créditos relativos a serviços e
produtos ambientais;
IX - investimentos privados; e
X - outros estabelecidos em regulamento.
§ 1º Os recursos destinados ao SISA por meio do Fundo Estadual de Florestas e do
Fundo Especial de Meio Ambiente estarão vinculados aos objetivos do sistema.
§ 2º O Fundo Estadual de Florestas e o Fundo Especial de Meio Ambiente ficam
autorizados, nos termos da legislação em vigor, a aplicar recursos em fundos de investimento
regulados pela Comissão de Valores Mobiliários.
Subseção V
Dos instrumentos tributários e incentivos fiscais
Art. 19. Nos termos da legislação vigente, fica o Poder Executivo autorizado a
estipular, na forma e nas condições que estabelecer:
I - tratamento tributário diferenciado e isenção nas operações de:
a) compra de equipamentos destinados aos programas, subprogramas e projetos
vinculados ao SISA;
b) venda dos produtos resultantes do fomento de cadeias produtivas sustentáveis; e
c) outros casos relacionados ao SISA, conforme definido em regulamento; e
II - aumento da carga tributária e a redução ou revogação de benefício fiscal na
aquisição de equipamentos destinados a atividades produtivas que resultem em desmatamento ou
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que contribuam negativamente para o desenvolvimento e incremento dos serviços e produtos
ecossistêmicos.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SERVIÇOS AMBIENTAIS - CARBONO
Art. 20. Fica criado o Programa de Incentivo a Serviços Ambientais - Carbono – ISA
Carbono, vinculado à redução de emissões de gases de efeito estufa oriundos de desmatamento e
degradação, ao fluxo de carbono, ao manejo florestal sustentável e à conservação, manutenção e
aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+).
Art. 21. O Programa ISA Carbono deverá respeitar os seguintes princípios específicos,
além daqueles estabelecidos no art. 2º desta lei:
I - realização de constante monitoramento da cobertura florestal, com a mensuração
da redução, em relação à linha de base estabelecida, das emissões de dióxido de carbono oriundas do
desmatamento e degradação florestal, bem como a verificação e o relato destas emissões às
autoridades competentes, no âmbito nacional e internacional;
II - manutenção e incremento dos estoques de carbono pela conservação, manejo e
restauração da floresta; e
III - permanência das reduções de emissão e/ou manutenção do estoque de carbono,
na forma definida pelo regulamento do programa.
Seção I
Objetivos do Programa ISA Carbono
Art. 22. O Programa ISA Carbono tem por objetivo geral promover a redução
progressiva, consistente e de longo prazo das emissões de gases de efeito estufa, com vistas ao
alcance da meta voluntária estadual de redução de emissões por desmatamento e degradação
florestal.
§ 1º A meta voluntária, associada à linha de base, será definida por decreto, em
consonância com o PPCD/AC e com a meta de redução de emissões contida na Lei Federal n.
12.187, de 2009, devendo-se ouvir, previamente, o comitê científico e o coletivo de conselhos.
§ 2º Os critérios para a consolidação da linha de base devem utilizar os melhores
conhecimentos científicos e as melhores técnicas de previsão disponíveis, bem como deve observar
o disposto na convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, conferindo-se
expressamente, assim, o direito à emissão certificada de redução de emissões de carbono, nos termos
desta lei e demais normas em vigor.
Art. 23. O Programa ISA Carbono tem por objetivos específicos:
I - criar e implementar instrumentos econômico-financeiros e de gestão que
contribuam para a conservação ambiental e para a redução de emissões de gases de efeito estufa por
desmatamento e degradação florestal, para o manejo florestal sustentável e para a conservação,
manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal;
II - estabelecer a infraestrutura e os instrumentos para medir, analisar e relatar a
redução das emissões de dióxido de carbono oriundas do desmatamento e degradação florestal, bem
como valorar os serviços ambientais relacionados à redução das emissões, ao manejo florestal
sustentável e à conservação, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal;
III - fortalecer a cooperação e o alinhamento nos níveis internacional, nacional,
subnacional e local, referentes aos subprogramas, planos de ação e projetos associados ao Programa
ISA Carbono;
IV - promover a repartição de benefícios para atores que contribuam para a redução
do desmatamento e degradação florestal, e que conservem, preservem e recuperem os ativos
florestais;
V - promover a institucionalização de um sistema estadual de REDD+ que se assente
em conceitos nacional e internacionalmente reconhecidos e que assegurem a capacidade de medição,
quantificação e verificação, com registro e transparência - MQVRT, bem como o monitoramento de
redução de emissões de carbono por desmatamento e degradação florestal, fazendo-o com
credibilidade e rastreabilidade; e
VI - promover um novo modelo de desenvolvimento sustentável local e regional de
baixa intensidade de carbono.
Seção II
Da contabilidade e dos períodos de compromisso do Programa ISA Carbono
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Art. 24. Serão estabelecidos, no regulamento desta lei, o período preliminar e os
períodos de compromisso da meta estadual de redução de emissões por desmatamento e degradação
florestal no âmbito do Programa ISA Carbono.
Art. 25. Com objetivo de garantir a estabilidade contábil do sistema, deverá ser
definido pelo Instituto de Regulação, Controle e Registro, para efeito de pré-registro dos planos de
ação e dos projetos especiais, um percentual limite de unidades registráveis de carbono, tendo por
referência o total de reduções previstas no PPCD/AC para um determinado período de
compromisso.
§ 1º As unidades não passíveis de pré registro, por efeito da aplicação do previsto no
caput, poderão, nos termos a serem definidos por regulamento, ser utilizadas nos períodos
subsequentes ou para o cumprimento de programas ou metas de redução de emissão resultantes de
políticas nacionais e de compromissos internacionais de combate às mudanças climáticas e fomento
de serviços ambientais.
§ 2º Serão estabelecidos, por regulamento, os critérios e limites de alocação das
unidades de carbono registráveis entre os subprogramas e os projetos especiais.
Art. 26. As informações contidas no registro estadual de carbono florestal efetuado no
âmbito do Instituto de Regulação, Controle e Registro são de natureza pública e poderão ser
encaminhadas às competentes instituições nacionais e internacionais, para fins de contabilidade da
redução de emissões por desmatamento e degradação florestal no âmbito das políticas nacionais e
acordos internacionais de mudanças climáticas e de serviços ambientais.
Seção III
Do registro dos créditos preliminares
Art. 27. As reduções de emissões obtidas durante o período preliminar do Programa
ISA Carbono poderão ser registradas para efeitos de alienação ou cumprimento das metas definidas
pelo programa, desde que devidamente certificadas mediante submissão a metodologias que
assegurem os critérios de medição, de quantificação, de verificação, de rastreabilidade e de
transparência, nos termos desta lei.
Seção IV
Da avaliação independente e periódica
Art. 28. O Instituto de Regulação, Controle e Registro contratará, periodicamente,
auditorias externas independentes para avaliar os impactos do programa e seus instrumentos, de
acordo com termo de referência a ser discutido com a Comissão Estadual de Validação e
Acompanhamento.
CAPÍTULO III
DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE
Art. 29. As regras de funcionamento e organização do programa estadual para
conservação da sociobiodiversidade, entendida como conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica entre ecossistemas e seus componentes, e entre eles e
as populações humanas por meio da cultura, que permite e rege a vida em todas as suas formas e
protege espécies, habitats naturais e artificiais e recursos genéticos, agregado à melhoria da qualidade,
serão objeto de lei.
CAPÍTULO IV
DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS E DOS RECURSOS
HÍDRICOS
Art. 30. As regras de funcionamento e organização do programa estadual para
conservação dos recursos hídricos, entendida como manutenção da qualidade hídrica por meio da
regulação do fluxo das águas, do controle da deposição de sedimentos, da conservação de habitats e
espécies aquáticas, da quantidade de nutrientes, bem como da deposição de substâncias químicas e
salinidade, serão objeto de lei.
CAPÍTULO V
DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA BELEZA CÊNICA NATURAL
Art. 31. As regras de funcionamento e organização do programa estadual para
valorização da conservação da beleza cênica natural, entendida como aquela de valor estético,
ambiental e cultural de uma determinada paisagem natural, serão objeto de lei.
CAPÍTULO VI
DO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DO CLIMA
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Art. 32. As regras de funcionamento e organização do programa estadual para
regulação do clima, entendida como os benefícios para a coletividade decorrentes do manejo e da
preservação dos ecossistemas naturais, que contribuam para o equilíbrio climático e o conforto
térmico, serão objeto de lei.
CAPÍTULO VII
DO
PROGRAMA
DE
VALORIZAÇÃO
DO
CONHECIMENTO
TRADICIONAL ECOSSISTÊMICO
Art. 33. As regras de funcionamento e organização do programa estadual para
valorização do conhecimento tradicional ecossistêmico, entendidos como a valorização do
conhecimento no manejo e uso dos recursos naturais e em atividades ecoturísticas, decorrente de
culturas vinculadas a comunidades indígenas, comunidades tradicionais e extrativistas ou de
produtor rural, associada à preservação, manutenção, recuperação ou conservação dos recursos
naturais, com respeito à sua forma de organização, de recreação, de expressão estética e espiritual,
bem como de suas informações e práticas individuais ou coletivas, serão objeto de lei.
CAPÍTULO VIII
DO PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DO SOLO
Art. 34. As regras de funcionamento e organização do programa estadual para
conservação e melhoramento do solo, entendidas como a manutenção, nas áreas de solos ainda
íntegros, de seus atributos e, em solos em processo de degradação ou degradados, a recuperação e
melhoria de seus atributos, com ganhos ambientais e econômicos, serão objeto de lei.
CAPÍTULO IX
DOS INVENTÁRIOS ESTADUAIS
Art. 35. Para o alcance dos objetivos desta lei, a SEMA ou órgão delegado deverá
efetuar levantamentos organizados, manter registro dos serviços e produtos ecossistêmicos e
inventariá-los em relatórios específicos para cada programa, física ou eletronicamente, segundo
metodologias reconhecidas nacional e internacionalmente.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. Salvo disposição contrária em lei, aplicam-se a todos os programas vinculados
ao SISA os instrumentos de gestão, controle e registro, os instrumentos de execução, os
instrumentos de planejamento, os instrumentos econômicos e financeiros e os instrumentos
tributários e incentivos fiscais constantes desta lei.
Art. 37. Serão estabelecidos, por regulamento, os critérios e valores dos preços
públicos, das taxas e das tarifas em relação aos serviços prestados pelas instituições vinculadas ao
SISA, em especial para os atos de pré-registro, registro e de reduções certificadas de emissões de
dióxido de carbono.
Art. 38. O Estado do Acre poderá:
I - desenvolver programas especiais para capacitação de recursos humanos em temas
relacionados com a gestão dos programas, dos serviços e dos produtos ecossistêmicos vinculados ao
SISA, bem como para o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento do setor; e
II - desenvolver termo de cooperação com órgãos do governo federal, dos governos
estaduais e entidades internacionais públicas e privadas para implementação das ações previstas nesta
lei.
Art. 39. Fica o Estado autorizado, por si ou por meio de sua administração indireta, a
alienar créditos decorrentes de serviços ambientais e produtos ecossistêmicos vinculados à
titularidade do Estado, desde que devidamente reconhecidos ou certificados, tais como:
I - emissão evitada de carbono em florestas naturais e reflorestamento de áreas
degradadas ou convertidas para uso alternativo do solo, vinculada a subprogramas, planos de ação e
projetos do Programa ISA Carbono, nos termos da legislação em vigor;
II – redução de emissões de gases de efeito estufa no âmbito da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; e
III - outros mecanismos e regimes de mercado de comercialização de créditos ou
outros ativos baseados em serviços ambientais e produtos ecossistêmicos, inclusive os mercados de
redução de emissões de gases de efeito estufa.
§ 1º Os créditos referidos no caput poderão ser alienados em Bolsas de Valores,
Mercadorias e de Futuros e entidades administradoras de mercados de balcão organizado,
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autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no Mercado Brasileiro de
Reduções de Emissões (MBRE) ou em outros mercados nacionais ou internacionais que respeitem a
legislação nacional e internacional em vigor.
§ 2º O Estado poderá, por sua administração direta ou indireta, mediante instrumento
contratual específico, prestar serviço aos setores público ou privado para comercialização de ativos e
créditos decorrentes de serviços ambientais e produtos ecossistêmicos pertencentes a terceiros.
Art. 40. Até a efetiva implantação do Instituto de Regulação, Controle e Registro e da
Agência de Desenvolvimento de Serviços Ambientais, a SEMA assumirá as atribuições a eles
estabelecidas nesta lei.
Art. 41. A SEMA poderá expedir norma de procedimentos objetivando o fiel
cumprimento da presente lei.
Art. 42. O Poder Executivo regulamentará a presente lei por meio de decreto, inclusive
no que se refere às competências, estruturas e funcionamento das instituições nela mencionadas.
Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme classificação abaixo:
720.000.00.000.0000.0000.0000 – SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA
720.215.00.000.0000.0000.0000 – INSTITUTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E REGISTRO
720.215.18.000.0000.0000.0000 – GESTÃO AMBIENTAL
720.215.18.541.0000.0000.0000 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
720.215.18.541.2051.0000.0000 – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
720.215.18.541.2051.2566.0000 – MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E REGISTRO
3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – RP (100)............................. 25.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100). 25.000,00
730.000.00.000.0000.0000.0000 – SEC. DE ESTADO DE FLORESTA – SEF
730.512.00.000.0000.0000.0000 – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS
AMBIENTAIS DO ESTADO DO ACRE
730.512.18.000.0000.0000.0000 – GESTÃO AMBIENTAL
730.512.18.541.0000.0000.0000 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
730.512.18.541.2049.0000.0000 – GESTÂO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
730.512.18.541.2049.2567.0000
–
MANUTENÇÃO
DA
AGÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DO ESTADO DO ACRE
3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00 – Material de Consumo – RP (100)............................................. 25.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).... 25.000,00
Art. 44. Os recursos necessários à execução do crédito adicional especial provirão de
anulação de dotação orçamentária do próprio orçamento, nos termos do disposto no inciso III do §
1º do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN
713009 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
713009.99.999.9999.9999.0000 – Reserva de Contingência
9.9.99.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência
9.9.99.99.99 – Reserva de Contingência – RP (100)....................................... 100.000,00
Art. 45. O art. 9º da Lei n. 1.022, de 21 de janeiro de 1992, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso XVIII:
“Art. 9º ...
...
XVIII - um representante das comunidades indígenas do Acre, na forma estabelecida
em decreto.” (NR)
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Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 22 de outubro de 2010, 122º da República, 108º do Tratado de Petrópolis
e 49º do Estado do Acre.
ARNÓBIO MARQUES DE ALMEIDA JÚNIOR
Governador do Estado do Acre
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Amapá

Lei nº 1491, de 27 de maio de 2010 - Estabelece a política de Redução e
Compensação de emissões de dióxido de carbono CO2, incentiva a utilização
de Biocombustíveis que contribuam para a amenização do aquecimento global
e melhoria da qualidade do ar e dá outras providências.
LEI Nº 1.491 DE 27 DE MAIO DE 2010
Estabelece a política de redução e compensação de emissões de
dióxido de carbono CO2, incentiva a utilização de
biocombustíveis que contribuam para a amenização do
aquecimento global e melhoria da qualidade do ar e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A redução da emissão de dióxido de carbono CO2, com vistas a amenizar o
aquecimento global, deve obedecer às seguintes medidas:
I - promover a eficiência ambiental do transporte público e particular, terrestre e
fluvial, incentivando transporte de massas com uso de combustíveis e ou energias alternativas;
II - estimula o uso de biocombustíveis no transporte de qualquer natureza, nas
indústrias e em todos os modos de utilização disponibilizando conhecimento e tecnologia;
III - promover campanha de divulgação dos instrumentos disponíveis para amenizar a
emissão de gases que poluem a atmosfera;
IV - estabelecer convênio e parcerias com o setor privado e, em especial, com as
universidades para o desenvolvimento de projetos e diagnósticos que auxiliem na tomada de
decisões e no entendimento dos efeitos do aquecimento no Estado;
V - coibir ações ao meio ambiente que contribuam para o aumento dos gases de efeito
estufa na forma da legislação vigente, que trata de Meio Ambiente.
Art. 2º A compensação de emissão de dióxido de carbono CO2 feita através de
projetos ambientais, preservando as matas nativas ou recompondo as florestas degradadas será
orientada e estimulada por agentes públicos.
I - O poder público deverá manter agentes capacitados para desenvolver o trabalho de
informação e detalhamento dos procedimentos necessários para que pessoas físicas e jurídicas
tenham condições de participar dos mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) com visitas a
compensação de dióxido de carbono CO2;
II - A comercialização dos créditos de carbonos de certificado de emissões (RCE) por
pessoas físicas e jurídicas no Amapá será propiciada pelo Estado, que fará a aproximação dos
compradores com as pessoas físicas e jurídicas que pretenderem vender os respectivos créditos.
Art. 3º Considerando o impacto do óleo diesel na qualidade do ar dos maiores centros
urbanos, o mesmo deverá ser distribuído com um teor máximo de enxofre de conformidade com a
legislação vigente.
I - as empresas de transportes coletivos e de carga estão obrigadas a utilizarem óleo
diesel com teor máximo de enxofre de 0,2%;
II - a desobediência ao disposto no inciso I por parte de empresas distribuidoras ou
qualquer outro agente constitui infração ambiental.
Art. 4º As empresas de transportes cadastradas no Amapá para passageiros e carga,
como forma de preservação do meio ambiente, deverão utilizar escapamento vertical.
Parágrafo único. O Poder Público baixará as normas necessárias para a execução do
disposto no presente artigo.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 27 de maio de 2010
PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO
Governador
Publicado no DOE em 27 mai 2010
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Amazonas

Lei Ordinária nº 3.135, de 5 de junho de 2007 * - Institui a Política
Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e estabelece outras
providências.
Lei Ordinária nº 3.184, de 13 de novembro de 2007 * - Altera, na forma
que especifica, a Lei n.° 3.135, de 05 de junho de 2007, e dá outras
providências
Decreto nº 26.581, de 25 de abril de 2007* - Estabelece critérios para o
estabelecimento de política estadual voluntária de mudanças climáticas,
conservação da floresta, eco-economia e de neutralização das emissões
de gases causadores do efeito estufa, e estabelece outras providências.
Decreto n° 28.390, de 17 de fevereiro de 2009 - Decreto que institui o
Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas Globais, Biodiversidade e
Serviços Ambientais e da outras providências.

LEI ORDINÁRIA Nº 3.135, DE 5 DE JUNHO DE 2007
Institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas,
Conservação
Ambiental
e
Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas, e estabelece outras
providências.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.° Fica instituída a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, com vistas à implementação, no território
estadual, das ações e contribuições, dos objetivos, das diretrizes e dos programas previstos nesta lei.
§ 1.° Para os fins do disposto neste artigo, serão considerados:
I - o reconhecimento da importância da conservação das florestas ante as atividades
antrópicas que provocam os efeitos nocivos da mudança global do clima e os compromissos
fundamentais do Estado do Amazonas com o desenvolvimento sustentável da economia, do meio
ambiente, da tecnologia e da qualidade de vida das presentes e futuras gerações;
II - as características regionais do Estado do Amazonas, principalmente no que se
refere à conservação das florestas, de acordo com os Princípios:
a) da Prevenção, consistente na adoção de medidas preventivas que contribuam para
evitar a mudança perigosa do clima;
b) da Precaução, representada pela prática de procedimentos que, mesmo diante da
ausência da certeza científica formal acerca da existência de um risco de dano sério ou irreversível,
permitam prever esse dano, como garantia contra os riscos potenciais que não possam ser ainda
identificados, de acordo com o estado atual do conhecimento;
c) das Responsabilidades Comuns, porém Diferenciadas, que se traduz pela adoção
espontânea, por parte do Estado do Amazonas e da Sociedade Civil, de ações de estabilização da
concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, na medida de suas respectivas capacidades;
d) do Desenvolvimento Sustentável, consistente na adoção de medidas que
visem à estabilização da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e à
conservação do meio ambiente, associadas aos benefícios de ordem social, econômica
e ecológica que combatam a pobreza e proporcionem às futuras e às presentes gerações melhoria do
padrão de qualidade de vida;
e) da Participação, Transparência e Informação, importando a identificação das
oportunidades de participação ativa voluntária da prevenção de mudança global do clima, conforme
a implementação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e demais
legislações aplicáveis;
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f) da Cooperação Nacional e Internacional, consubstanciada na realização de projetos
multilaterais nos âmbitos local, regional, nacional e internacional, de forma a alcançar os objetivos de
estabilização da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, respeitadas as necessidades de
desenvolvimento sustentável;
III - a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o
Protocolo de Quioto e as subseqüentes decisões editadas em consonância com a
Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas;
IV - os significativos impactos sociais, econômicos e ambientais das mudanças
climáticas e os seus efeitos esperados, em especial para a Floresta Amazônica, de acordo com os
relatórios governamentais e inter-governamentais, nacionais e internacionais, referentes às mudanças
climáticas;
V - a decisão do Governo do Estado do Amazonas em contribuir voluntariamente
para a estabilização da concentração de gases de efeito estufa nos setores florestal, energético,
industrial, de transporte, saneamento básico, construção, mineração, pesqueiro, agrícola ou
agroindustrial, dentre outros;
VI - a necessidade de que as informações e propostas consolidadas pela Conferência
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e pelo Protocolo de
Quioto sejam divulgadas, bem como estimulados os projetos voluntários voltados à utilização do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e outros mecanismos e/ou regimes de mercado de
créditos de carbono certificados que contribuam efetivamente para a estabilização da concentração
de gases de efeito estufa.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2.° São objetivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas:
I - a criação de instrumentos, inclusive econômicos, financeiros e fiscais, para a
promoção dos objetivos, diretrizes, ações e programas previstos nesta lei;
II - o fomento e a criação de instrumentos de mercado que viabilizem a execução de
projetos de redução de emissões do desmatamento (RED), energia limpa (EL), e de emissões
líquidas de gases de efeito estufa, dentro ou fora do Protocolo de Quioto - Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), ou outros;
III - a realização de inventário estadual de emissões, biodiversidade e estoque dos
gases que causam efeito estufa de forma sistematizada e periódica;
IV - o incentivo às iniciativas e projetos, públicos e privados, que favoreçam a
obtenção de recursos para o desenvolvimento e criação de metodologias, certificadas ou a serem
certificadas, de redução líquida de gases de efeito estufa;
V - o estímulo aos modelos regionais de desenvolvimento sustentável do Estado do
Amazonas, mediante incentivos de natureza financeira e não financeira;
VI - a orientação, o fomentar e a regulação, no âmbito estadual, da operacionalização
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL e de outros projetos de redução das emissões
líquidas de gases de efeito estufa e/ou de redução de emissões de desmatamento (RED) dentro do
Estado de Amazonas, inclusive perante a Autoridade Nacional Designada ou quaisquer outras
entidades decisórias competentes;
VII - a promoção de ações para ampliação da educação ambiental sobre os impactos e
as conseqüências das mudanças climáticas para as comunidades tradicionais, comunidades carentes e
alunos da rede pública escolar, por meio de cursos, publicações impressas e da utilização da rede
mundial de computadores;
VIII - a conscientização da população do Estado do Amazonas, no que se refere à
difusão do conhecimento sobre o aquecimento global e suas conseqüências;
IX - a instituição de selos de certificação às entidades públicas e privadas que
desenvolvam projetos no âmbito das mudanças climáticas, da conservação ambiental e do
desenvolvimento sustentável no Estado do Amazonas;
X - o incentivo ao uso e intercâmbio de tecnologias e práticas ambientalmente
responsáveis e a utilização de energias renováveis;
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XI - a elaboração de planos de ação que contribuam para mitigar os efeitos adversos
das mudanças climáticas, fazendo-os constar dos planejamentos gerais ou setoriais do Estado do
Amazonas;
XII - a implementação de projetos de pesquisa em Unidades de Conservação,
utilizando-se dos instrumentos administrativos legais em vigor;
XIII - a instituição de novas Unidades de Conservação, de acordo com o Sistema
Estadual de Unidades de Conservação;
XIV - a instituição, no âmbito do Zoneamento Econômico Ecológico, de indicadores
ou zonas que apresentem áreas de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES ESTADUAIS
Art. 3.° A Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas tem como diretrizes:
I - promover e estabelecer instrumentos de incentivos para a execução de atividades e
projetos que visem à redução das emissões originárias do desmatamento e das emissões líquidas de
gases de efeito estufa, incrementando as ações de conservação ambiental e de desenvolvimento
sustentável do Estado do Amazonas;
II - fomentar a realização de planos de ação por órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Estado do Amazonas, que contribuam para a redução do desmatamento e das
emissões líquidas de gases de efeito estufa, a conservação ambiental, o combate à pobreza e o
desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas;
III - contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável do Estado do
Amazonas e dos seus setores de atividade, levando em consideração as peculiaridades locais,
regionais e nacionais;
IV - incentivar a pesquisa e a criação de modelos de atividades e projetos por meio do
estabelecimento de convênios de cooperação técnica, científica e econômica no âmbito nacional,
internacional, público e privado;
V - disseminar as informações relativas aos programas e às ações de que trata esta lei,
contribuindo para a mudança progressiva de hábitos, cultura e práticas que tenham reflexos
negativos na mudança global do clima, na conservação ambiental e no desenvolvimento sustentável;
VI - propiciar a máxima adesão aos Programas Estaduais sobre Mudanças Climáticas,
Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, por meio da disseminação
das informações e da capacitação de entidades públicas e privadas.
CAPÍTULO IV
DOS PROGRAMAS E SISTEMAS
Art. 4.° O Governo do Estado do Amazonas, por meio de suas Secretarias e demais
órgãos e entidades estaduais competentes, criará estruturas técnicas e regulamentadoras para a
viabilização dos Programas Estaduais sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.
Parágrafo único. As entidades públicas e privadas interessadas em aderir aos
Programas Estaduais previstos nesta lei deverão manifestar voluntariamente a sua intenção,
mediante o registro prévio nos órgãos e entidades competentes.
Art. 5. ° Para a implementação da Política Estadual de que trata esta lei, ficam criados
os seguintes Programas:
I - Programa Estadual de Educação sobre Mudanças Climáticas, com a finalidade de
promover a difusão do conhecimento sobre o aquecimento global junto à rede estadual escolar, às
instituições de ensino existentes no Estado e à rede mundial de computadores;
II - Programa Bolsa Floresta, com o objetivo de instituir o pagamento por serviços e
produtos ambientais às comunidades tradicionais pelo uso sustentável dos recursos naturais,
conservação, proteção ambiental e incentivo às políticas voluntárias de redução de desmatamento;
III - Programa Estadual de Monitoramento Ambiental, com a finalidade de monitorar
e inventariar, periódica e sistematicamente, os estoques de carbono da cobertura florestal e da
biodiversidade das florestas públicas e das Unidades de Conservação do Estado do Amazonas, para
fins de natureza científica, gestão sustentável das florestas, sustentabilidade das suas comunidades e
futuros mercados de redução de emissões líquidas de gases de efeito estufa e de redução de emissões
de desmatamento;
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IV - Programa Estadual de Proteção Ambiental, visando ao fortalecimento dos órgãos
de fiscalização e licenciamento ambiental e à formação de agentes ambientais voluntários;
V - Programa Estadual de Intercâmbio de Tecnologias Limpas e Ambientalmente
Responsáveis;
VI - Programa Estadual de Capacitação de Organismos Públicos e Instituições
Privadas, objetivando a difusão da educação ambiental e o conhecimento técnico na área de
mudanças climáticas, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável;
VII - Programa Estadual de Incentivo à Utilização de Energias Alternativas Limpas e
Redutoras da Emissão de Gases de Efeito Estufa, pela adoção de novas tecnologias ou mudança da
matriz energética, em especial incrementando o uso de biodiesel.
Parágrafo único. A estrutura, a regulamentação e a execução dos Programas de que
trata este artigo serão definidas por meio de Decreto, no prazo de noventa dias contados da
publicação desta lei.
CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS E FISCAIS
SEÇÃO I
DO FUNDO ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Art. 6.° Fica instituído o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, que direcionará as aplicações públicas e privadas para o
desenvolvimento das seguintes atividades:
I - atendimento aos programas e ações de combate à pobreza e ao incentivo voluntário
de redução de desmatamento no Estado do Amazonas, considerando, prioritariamente, o Programa
Bolsa Floresta;
II - monitoramento, fiscalização, inventariação, conservação e manejo sustentável das
florestas públicas e das Unidades de Conservação do Estado do Amazonas;
III - reflorestamento, florestamento, redução de desmatamento e recuperação de áreas
degradadas;
IV - projetos que resultem na estabilização da concentração de gases de efeito estufa,
nos setores florestal, energético, industrial, de transporte, saneamento básico, construção, mineração,
agrícola, pesqueiro, agropecuário ou agroindustrial;
V - fomento e criação de tecnologias e projetos de energia limpa nos vários setores da
economia;
VI - educação ambiental e capacitação técnica na área de mudanças climáticas;
VII - pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto e inventários que
contribuam para a redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa e para a redução das
emissões de desmatamento;
VIII - desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a dinâmica de
conservação ambiental e estabilização da concentração de gases de efeito estufa;
IX - apoio às cadeias produtivas sustentáveis.
Parágrafo único. A composição dos recursos do Fundo Estadual de Mudanças
Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável será proveniente das seguintes
fontes:
I - recursos oriundos de pagamentos por produtos, serviços ambientais e receitas das
unidades de conservação conforme definido em legislação específica;
II - recursos decorrentes do não cumprimento de metas de redução em compromisso
voluntários estabelecidos pelas Políticas do Estado do Amazonas, nos termos desta lei e das demais
legislações subseqüentes;
III - parcela de recursos derivados da cobrança pelo uso da água, conforme definido
em legislação específica;
IV - cauções prestadas pelo Estado que sejam passíveis de resgate definidas por ato do
executivo;
V - parcela dos pagamentos de multas por infração ambiental e pagamento decorrentes
da exploração mineral, conforme definido em legislação específica;
VI - convênios ou contratos firmados entre o Estado e outros entes da Federação;
VII - retornos e resultados de suas aplicações e investimentos;
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VIII - aplicações, inversões, doações, empréstimos e transferências de outras fontes
nacionais ou internacionais, públicas ou privadas;
IX - dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais.
Art. 7.° O Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável será administrado de forma paritária entre membros da sociedade civil
e do setor público, observando-se a seguinte estrutura:
I - Conselho Deliberativo: órgão decisório do Fundo, responsável por definir normas,
procedimentos, encargos financeiros, aprovação de programas de financiamentos e demais
condições operacionais, e que será composto por dez membros, sendo cinco do setor público e
cinco da sociedade civil;
II - Conselho Consultivo: órgão de aconselhamento e fiscalização, responsável por
indicar providências, verificar a adequação dos investimentos, a destinação dos recursos, avaliar os
resultados obtidos e demais atividades consultivas e fiscalizatórias, e que será composto por doze
membros;
III - Secretaria Executiva: órgão responsável pela supervisão e execução do
cumprimento das estratégias e dos programas do Fundo, nos aspectos técnico, administrativo e
financeiro, respondendo a ambos os Conselhos.
Parágrafo único. A composição das estruturas administrativas do Fundo Estadual de
Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável deverá ser preenchida
com representantes de notório conhecimento técnico ambiental, financeiro ou jurídico, conforme
ato do executivo.
Art. 8.° O Fundo terá contabilidade própria, devendo registrar todos os atos a ele
referentes, publicar anualmente os balanços devidamente auditados e apresentar aos Conselhos
Deliberativo e Consultivo, relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os
resultados obtidos.
§ 1.º O exercício financeiro do Fundo coincidirá com o ano civil, para fins de apuração
de resultados e apresentação de relatórios.
§ 2.º Deverá ser contratada auditoria externa, às expensas do Fundo, para certificação
do cumprimento das disposições legais e regulamentares estabelecidas, para o exame das contas e de
outros procedimentos usuais de auditoria, as quais serão publicadas na rede mundial de
computadores.
Art. 9.° A destinação de qualquer valor do Fundo em desacordo com as deliberações
específicas do Conselho Deliberativo e a falta de observância do disposto nesta lei, implicará a
aplicação de penalidade administrativa de impedimento do agente responsável para exercer
quaisquer funções no âmbito do Fundo, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação em
vigor.
Art. 10. A regulamentação do Fundo e demais normas necessárias para a sua
implementação, serão definidas por meio de Decreto, no prazo de noventa dias contados da
publicação desta lei.
SEÇÃO II
DAS LINHAS DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
Art. 11. (REVOGADO) pela Lei nº 3184/2007
Art. 12. O Estado do Amazonas buscará fontes nacionais e internacionais para o
financiamento de atividades de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), no de redução de emissões por desmatamento (RED) e em outros mecanismos de
estabilização da concentração de gases de efeito estufa, podendo abranger, dentre outras atividades:
I - gestão de áreas protegidas e fomento de atividades sustentáveis;
II - aquisição de insumos, equipamentos, realização de obras, serviços, implantação,
monitoramento, validação, certificação e verificação das reduções das emissões líquidas de gases de
efeito estufa;
III - o desenvolvimento e/ou aquisição de tecnologias;
IV - o estudo e aprimoramento de metodologias;
V - estudos de viabilidade técnica e financeira.
Parágrafo único. Os projetos e atividades a serem financiados nos termos deste artigo
deverão atender à legislação nacional e internacional aplicável e gerar benefícios reais, mensuráveis e
de longo prazo ao meio ambiente e à qualidade de vida da sociedade civil amazonense.
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Art. 13. Fica a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM) autorizada a
conceder benefícios econômicos aos produtores agropecuários e florestais que, em sua atividade
rural, adotem medidas de prevenção, precaução, restauração ambiental, ou ainda, medidas para a
estabilização da concentração de gases de efeito estufa, em especial as resultantes da redução das
emissões de desmatamento.
Art. 14. O Estado do Amazonas fixará, para efeitos de redução de desmatamento,
conservação e desempenho ambiental, metas por mezo região, a serem aferidas no âmbito do
Programa Estadual de Monitoramento Ambiental.
SEÇÃO III
DOS INCENTIVOS FISCAIS
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma e condições que
estabelecer:
I - diferimento, redução da base de cálculo, isenção, crédito outorgado e outros
incentivos fiscais relativos ao ICMS, nas seguintes operações:
a) - com biodigestores que contribuam para a redução da emissão de gases de efeito
estufa;
b) - com metanol, inclusive insumos industriais e produtos secundários empregados na
sua produção, destinado ao processo produtivo de biodiesel;
c) - com biodiesel, inclusive insumos industriais e produtos secundários empregados
na sua produção;
d) - de geração de energia baseada em queima de lixo;
e) - realizadas pelas sociedades empresárias que se dediquem exclusivamente ao
ecoturismo, que tenham práticas ambientais corretas e que instituam programa de educação
ambiental em mudanças climáticas por intermédio de estrutura de hospedagem, observada a
quantidade de leitos prevista em regulamento e desde que localizada fora das zonas urbanas;
II - benefícios de redução de base de cálculo ou isenção relativos ao IPVA, nos
seguintes casos:
a) veículo que, mediante a adoção de sistemas ou tecnologias, comprovadamente
reduzam, no mínimo, percentual definido em regulamento aplicado sobre suas emissões de gases de
efeito estufa;
b) veículo que, mediante substituição do combustível utilizado por gás ou biodiesel,
reduza, no mínimo, percentual definido em regulamento aplicado sobre suas emissões de gases de
efeito estufa.
Art. 16. Ocorrerá aumento da carga tributária, mediante a redução ou revogação de
benefício fiscal, na forma de regulamento, na aquisição de motoserras ou prática de quaisquer atos
que impliquem o descumprimento da política instituída por esta lei.
CAPÍTULO VI
DOS SELOS DE CERTIFICAÇÃO
SEÇÃO I
DAS NORMAS GERAIS
Art. 17. O Selo de Certificação tem a prerrogativa de assegurar, perante terceiros, que a
pessoa física ou jurídica e as comunidades tradicionais detentoras do Selo exercem suas atividades
produtivas, comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços em conformidade
com os objetivos desta lei.
Art. 18. As pessoas físicas, jurídicas e as comunidades tradicionais que desejarem obter
o Selo de Certificação deverão obedecer a todos os requisitos e medidas de controle estabelecidos
pelo Estado do Amazonas ou, através de delegação, por órgão ou entidade estadual.
§ 1.º A observância aos requisitos das medidas de controle possibilitará a utilização do
Selo de Certificação nos prazos e condições a serem estabelecidos pelo Estado do Amazonas.
§ 2.º A desobediência a qualquer dos requisitos das medidas de controle determinadas
pelo Estado do Amazonas implicará a imediata suspensão dos direitos de uso do Selo de
Certificação, devendo o titular do direito sanar as irregularidades, no prazo estabelecido pela
autoridade competente.
§ 3.º O não atendimento do prazo previsto no parágrafo anterior ou, ainda, o uso
desautorizado do Selo de Certificação implicará a perda imediata da autorização de sua utilização, a
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qual será publicada no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação ou na rede mundial
de computadores.
Art. 19. São medidas de controle aquelas destinadas à adequação das atividades
produtivas, comerciais e de serviços exercidas no Estado do Amazonas às políticas de mudanças
climáticas, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.
Art. 20. O uso do Selo de Certificação pressupõe a obtenção da autorização e
cumprimento das condições estabelecidas no regulamento de utilização editado pelo Poder
Executivo, no prazo de noventa dias.
Parágrafo único. O Decreto regulamentador do uso do Selo de Certificação também
definirá os parâmetros e critérios para a fixação das medidas de controle, a sua estrutura orgânica e
condições de funcionamento.
SEÇÃO II
DO SELO “AMIGO DA FLORESTA E DO CLIMA”
Art. 21. Fica instituído o Selo de Certificação “Amigo da Floresta e do Clima”,
outorgado pelo Estado do Amazonas ou, através de delegação, por órgão ou entidade estadual, a
pessoas físicas ou jurídicas e a comunidades tradicionais previamente cadastradas e que exerçam suas
atividades produtivas, comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços no Estado
do Amazonas e que contribuam para o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
Parágrafo único. Não poderão se beneficiar do Selo de Certificação “Amigo da
Floresta e do Clima” pessoas físicas ou jurídicas e as comunidades tradicionais cujas atividades
produtivas, comerciais e de prestação de serviços não sejam exercidas no Estado do Amazonas.
SEÇÃO III
DO SELO “AMAZONAS”
Art. 22. Fica instituído o Selo “Amazonas”, cujo direito de uso poderá ser solicitado,
nos termos de regulamento aprovado por Decreto, no prazo de noventa dias, por pessoas físicas ou
jurídicas e comunidades tradicionais que não estejam localizadas e não exerçam suas atividades
produtivas, comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços no Estado do
Amazonas e que contribuam para o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável ou que, comprovadamente, realizem projetos de redução
de emissões líquidas de gases de efeito estufa no Estado do Amazonas, nos termos desta lei.
Parágrafo único. O Selo “Amazonas” também poderá ser usado por pessoas físicas ou
jurídicas e comunidades tradicionais que estejam localizadas e exerçam suas atividades produtivas,
comerciais de investimento financeiro ou de prestação de serviços no Estado do Amazonas, e que
preencham as condições estabelecidas no caput deste artigo.
CAPÍTULO VII
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 23. Serão apreciadas com prioridade pelo Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas - IPAAM as licenças ambientais referentes às atividades de projetos, de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo - MDL e outros mecanismos de estabilização da concentração de gases de
efeito estufa.
Parágrafo único. Para fins de concessão da prioridade de que trata o caput deste artigo:
I - serão definidos pelo IPAAM os critérios de reconhecimento das atividades de
projeto de outros mecanismos de estabilização da concentração de gases de efeito estufa, não
enquadrados como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL definido pelo Protocolo de
Quioto;
II - deverá ser apresentada, no órgão competente pelo licenciamento ambiental,
declaração ratificando o enquadramento do empreendimento no Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo - MDL, ou em outros mecanismos de estabilização da concentração de gases de efeito estufa,
aplicando-se essas determinações, também, para as atividades de projetos que se encontrarem em
fase de licenciamento ambiental na data da publicação desta lei.
CAPÍTULO VIII
DA ALIENAÇÃO DE REDUÇÕES DE EMISSÕES E CRÉDITOS
CERTIFICADOS DE CARBONO
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Art. 24. Fica o Estado do Amazonas autorizado a alienar reduções de emissões e
créditos de carbono, dos quais seja beneficiário ou titular, desde que devidamente reconhecidos ou
certificados, decorrentes:
I - da emissão evitada de carbono em florestas naturais e reflorestamento de áreas
degradadas ou convertidas para uso alternativo do solo nos termos do inciso VI do artigo 16 da Lei
nº 11.284, de 2 de março de 2006;
II - de projetos ou atividades de reduções de emissões de gases de efeito estufa, no
âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;
III - de outros mecanismos e regimes de mercado de redução de emissões de gases de
efeito estufa.
Parágrafo único. Os créditos referidos neste artigo poderão ser alienados no Mercado
Brasileiro de Reduções de Emissões (MBRE), ou em outros mercados nacionais ou internacionais
que respeitem a legislação nacional e internacional em vigor.
CAPÍTULO IX
LICITAÇÕES
Art. 25. As licitações para aquisição de produtos e serviços, pelo Estado do Amazonas
poderão exigir dos licitantes, no que couber, certificação reconhecida pelo Estado, nos termos do
edital ou do instrumento convocatório, que comprove a efetiva conformidade do licitante à Política
Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 26. Fica proibida a utilização, em obras públicas, de madeira de desmatamento e,
ainda, a utilização em construção de materiais que sejam considerados ambientalmente
inapropriados pelo Estado, órgão ou entidade competente.
CAPÍTULO X
DO INVENTÁRIO
Art. 27. Para a consecução dos objetivos desta lei, a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ou órgão delegado, poderá efetuar levantamento
organizado e manter o cadastro das fontes, estacionárias e móveis, de emissões líquidas de gases de
efeito estufa e do estoque de carbono no Estado do Amazonas e inventariá-las em relatório próprio,
segundo metodologias reconhecidas internacionalmente, adaptadas às circunstâncias estaduais.
§ 1.º O inventário de que trata este artigo deverá ser atualizado e publicado
anualmente, no mês de junho, com base nos dados obtidos no período de janeiro a dezembro do
ano anterior.
§ 2.º O inventário elaborado nos termos deste artigo será utilizado como instrumento
de acompanhamento de possíveis interferências antrópicas no sistema climático e de planejamento
das ações e políticas de governo, destinadas à implementação dos Programas Estaduais sobre
Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28. O Estado do Amazonas poderá celebrar convênios e parcerias com entidades
internacionais, nacionais e locais para o desenvolvimento da Política Estadual de que trata esta lei,
bem como, para a concepção dos programas específicos referidos no seu artigo 5.º.
Art. 29. Fica instituído o “Dia da Floresta e do Clima”, a ser celebrado no dia sete do
mês de novembro.
Art. 30. Ficam criados:
I - o prêmio “Amigo da Floresta e do Clima” a ser atribuído a pessoas físicas ou
jurídicas que tenham contribuído de forma relevante para a sustentabilidade da floresta, dos seus
povos e do combate aos efeitos de mudança do clima, a ser atribuído anualmente, durante as
celebrações do Dia da Floresta e do Clima;
II - o Centro Estadual de Mudanças Climáticas que funcionará no âmbito da Secretaria
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Cultura, Secretaria da Ciência e
Tecnologia e da Secretaria da Educação, tendo como objetivo promover a educação,
conscientização, pesquisa e disseminação de informação para a sociedade amazonense no que se
refere às mudanças climáticas;
III - o Núcleo de Adaptação às Mudanças Climáticas e Gestão de Riscos Ambientais,
que funcionará no âmbito da Defesa Civil, com o objetivo de estabelecer planos de ações de
prevenção aos efeitos adversos da mudança global do clima;
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IV - no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SDS, o Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, com estrutura, organização e
funcionamento definidas por Decreto regulamentador, no prazo de noventa dias, tendo como
objetivo trazer a público as discussões, atividades, estudos, iniciativas e projetos relacionados às
mudanças climáticas.
Parágrafo único. O Núcleo de Adaptação às Mudanças Climáticas e Gestão de Riscos
Ambientais poderá estabelecer parcerias com Instituições Públicas e Privadas para o
desenvolvimento de seus planos de ação, levando desde já em consideração o sistema de informação
e previsão do tempo instituído pela Universidade Estadual do Amazonas - UEA.
Art. 31. Esta lei será regulamentada por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 33. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
(Texto consolidado no D. Of. nº 31.228 de 22.11.07)

(Texto consolidado reproduzido no D.Of. nº 31.233 de 29.11.07)

LEI Nº 3.184, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2007
Altera, na forma que especifica, a Lei n.° 3.135, de 05
de junho de 2007, e dá outras providências.
Art. 1.° A Seção I do Capítulo VI da Lei n.° 3.135, de 05 de junho de 2007, que
"Institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas, e estabelece outras providências.", passa a vigorar com a seguinte
redação:
“SEÇÃO I
DA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA
Art. 6.° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a participar de uma única
Fundação Privada, sem fins lucrativos, cuja finalidade e objeto se destinem ao desenvolvimento e
administração dos Programas e Projetos de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável, conforme previstos na Lei n° 3.135, de 05 de junho de 2007, e na Lei
Complementar n.° 53, de 05 de junho de 2007, bem como gerenciar serviços e produtos ambientais,
definidos nesta lei.
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, o Conselho
Deliberativo da Fundação Privada deve estar estruturado nos termos do que dispuser o Estatuto da
Fundação, de forma a garantir que seja composto de 20% a 40% de membros natos representantes
do Poder Público.
Art. 7.° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a efetuar doação no valor de até
R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a uma única instituição em que, nos termos do artigo 6.°
desta lei, esteja autorizado a participar, objetivando assim fomentar as ações necessárias ao
cumprimento dos objetivos institucionais da Fundação.
Art. 8° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a doar, a título oneroso, na forma
prevista no parágrafo único deste artigo, à Fundação Privada que esteja autorizado a participar, os
serviços e produtos ambientais, definidos na Lei Complementar n° 53, de 05 de junho de 2007, de
titularidade do Estado, nas unidades de conservação, conforme Anexo Único desta lei.
Parágrafo único. Os rendimentos provenientes da comercialização dos serviços e
produtos ambientais serão, obrigatoriamente, investidos na implementação dos Planos de Gestão
das Unidades de Conservação nos termos do artigo 49 da Lei Complementar n°. 53, de 05 de junho
de 2007 e demais disposições legais.
Art. 9.° Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, à Fundação Privada, que esteja
autorizado a participar, o direito de gestão e licenciamento dos selos previstos nos artigos 21 e 22
desta lei.
Art. 10. O direito de gestão e licenciamento dos selos previstos no artigo anterior será
concedido pela Fundação, mediante contrato oneroso por tempo determinado.”
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Art. 2.° Os artigos 18, 20, 21 e 22 da Lei n.° 3.135, de 05 de junho de 2007, passam a
vigorar com as seguintes redações:
“Art. 18. As pessoas físicas, jurídicas e as comunidades tradicionais que desejarem
obter o Selo de Certificação deverão obedecer a todos os requisitos e medidas de controle
estabelecidos pela Fundação Privada que o Estado participe, nos termos desta Lei.
§ 1° A observância aos requisitos das medidas de controle possibilitará a utilização do
Selo, nos prazos e condições a serem estabelecidos pelo respectivo regulamento.
§ 2° A desobediência aos requisitos das medidas de controle implicará na imediata
suspensão dos direitos de uso do Selo.
§ 3.° A falta de regularização ou o uso desautorizado do Selo implicará na perda
imediata do seu uso.
§ 4.° Os atos de concessão, falta de regularização, uso desautorizado do Selo que
impliquem na perda imediata da autorização de sua utilização, deverão ser publicados no Diário
Oficial do Estado, em jornal de grande circulação ou na rede mundial de computadores.
Art. 20. O uso do Selo pressupõe a obtenção da autorização e cumprimento das
condições estabelecidas no respectivo regulamento de utilização.
Art. 21. Fica instituído o Selo Amigo do Amazonas, da Floresta e do Clima, outorgados pela
Fundação Privada, nos termos desta Lei, a pessoas físicas ou jurídicas e a comunidades tradicionais
previamente cadastradas, comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços que
exerçam suas atividades produtivas, comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de
serviços que comprovadamente realizem projetos de redução de emissões líquidas de gases de efeito
estufa, de conservação ambiental e desenvolvimento humano sustentável ou outros nos termos do
respectivo regulamento.
Art. 22. Fica instituído o Selo Amazonas Sustentável, cujo direito de uso poderá ser
solicitado, nos termos do respectivo regulamento, por pessoas físicas ou jurídicas e comunidades
tradicionais previamente cadastradas e que exerçam suas atividades produtivas, comerciais, de
investimento financeiro ou de prestação de serviços no Estado do Amazonas que comprovadamente
realizem projetos de redução de emissões líquidas de gases de efeito estufa, de conservação
ambiental e desenvolvimento humano sustentável ou outros nos termos do respectivo regulamento.
Parágrafo único. Não poderão se beneficiar do Selo Amazonas Sustentável pessoas físicas
ou jurídicas e as comunidades tradicionais cujas atividades produtivas, comerciais e de prestação de
serviços não sejam exercidas no Estado do Amazonas."
Art. 3.° O Poder Executivo promoverá, por intermédio da Casa Civil, no prazo de 60
(sessenta) dias, a republicação da Lei n.° 3.135, de 05 de junho de 2007, com texto consolidado em
face das alterações promovidas por esta lei.
Art. 4.° Revogado o artigo 11 da Lei n.° 3.135, de 05 de junho de 2007, e as demais
disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UNIDADES ESTADUAIS DE CONSERVAÇÃO
Tabela de Unidades de Conservação
CATEGORIA/NOME
APA - Área de proteção Ambiental APA DA MD RIO NEGRO - SETOR
PADAUARI/SOLIMÕES
APA DA ME RIO NEGRO - SETOR ATURIÁ/APUAUZINHO
APA ME RIO NEGRO - SETOR TURUMÃ-AÇÚ/TARUMÃ MIRIM
APA CAVERNA DO MAROAGA
APA NHAMUNDA
FLOE - Floresta Estadual FLOE DO RIO URUBU
FLOE DE MAUÉ
FLOE DE MANICORÉ
FLOE DO ARIPUANÃ
FLOE DO SUCUNDURI
FLOE DO APUÍ
RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS MAMIRAUÁ
RDS AMANA
RDS CUJUBIM
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RDS PIAGAÇU-PURUS
RDS UATUMÃ
RDS CANUMÃ
RDS UACARI
RDS RIO AMAPÁ
RDS DO JUMA
RDS ARIPUANÃ
RDS BARARATI
RDS RIO MADEIRA
RESEX - Reserva Extrativista RESEX CATUÁ IPIXUNA
RESEX DO GUARIBA
RESEX RIO GREGÓRIO
PAREST - Parque Estadual PAREST DA SERRA DO ARAÇA
PAREST DO RIO NEGRO SETOR NORTE
PAREST DO RIO NEGRO SETOR SUL
PAREST DE NHAMUNDÁ
PAREST SUMAÚMA
PAREST DO GUARIBA
PAREST DO SUCUNDURI
REBIO - Reserva Biológica REBIO MORRO DOS SEIS LADOS

(Texto consolidado no D.Of. nº 31.228 de 22.11.07)

DECRETO N.º 26.581, DE 25 DE ABRIL DE 2007
Estabelece critérios para o estabelecimento de política estadual
voluntária de mudanças climáticas, conservação da floresta, ecoeconomia e de neutralização das emissões de gases causadores
do efeito estufa, e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS,
e:

no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO as determinações contidas nos artigos 229 a 241 da Constituição
do Estado do Amazonas, em relação ao meio-ambiente e ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO os princípios da prevenção e da precaução e, ainda, o princípio
das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, reconhecendo a importância das florestas e das
atividades antrópicas de produção nos efeitos da mudança global do clima, e os compromissos
basilares do Estado do Amazonas no sentido do desenvolvimento sustentável da economia, do meio
ambiente, da tecnologia e da qualidade de vida das presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO os significativos impactos sociais, econômicos e ambientais das
mudanças climáticas e os seus efeitos esperados, de acordo com o quarto relatório científico do
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC);
CONSIDERANDO a necessidade do desenvolvimento de ações governamentais e do
incentivo a ações não-governamentais, voltadas ao combate do aquecimento global;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de serem instituídas políticas públicas
estaduais relacionadas às mudanças climáticas, conservação das florestas e eco-economia, nos termos
da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, das propostas constantes da
Agenda 21 e do Protocolo de Quioto;
CONSIDERANDO que as informações e propostas consolidadas pela Conferência
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e pelo Protocolo de
Quioto deverão ser divulgadas, bem como estimulados os projetos voltados à utilização do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e outros mecanismos ou regimes de mercado de
créditos de carbono certificados que contribuam efetivamente para a mitigação dos gases do efeito
estufa;
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CONSIDERANDO os resultados da política estadual de meio ambiente e
desenvolvimento sustentável consubstanciada no Projeto Zona Franca Verde, que noticiam, a
redução de 53% na taxa de desmatamento e uma correspondente diminuição nas taxas de emissão
de gás carbônico no período 2003-2005;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de informar, conscientizar, educar e
mobilizar a sociedade para o desenvolvimento de ações relativas às mudanças climáticas globais, à
conservação das florestas e à eco-economia,
DECRETA:
Art. 1.º Este Decreto institui e torna pública a iniciativa do Estado do Amazonas em
desenvolver e estimular esforços dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo, por meio da cooperação com os demais entes da Federação, entidades públicas
internacionais, empresas privadas, organizações da sociedade civil e comunidades, no esforço de
combate ao aquecimento global.
Art. 2.º São objetivos do Estado do Amazonas para instituição de uma política de
mudanças climáticas, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável:
I - a ampliação do conhecimento dos impactos e conseqüências das mudanças
climáticas e mobilizar a sociedade em ações contra o aquecimento global;
II - o desenvolvimento da educação ambiental e a conscientização da população do
Estado do Amazonas, promovendo-se a difusão do conhecimento sobre o aquecimento global, com
ênfase na rede escolar e nas comunidades carentes, por meio de cursos, publicações impressas e da
utilização da rede mundial de computadores;
III - o estímulo aos modelos regionais de desenvolvimento estadual, conferindo-se
incentivos de natureza financeira e não financeira e estabelecendo-se critérios e sistemas de marca de
certificação às entidades públicas e privadas que desenvolvam projetos no âmbito das mudanças
climáticas no território estadual;
IV - a criação do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas;
V - a elaboração de planos de ação necessários para evitar os efeitos adversos das
mudanças climáticas e do aquecimento global;
VI - a inserção, nas ferramentas de planejamento do Estado do Amazonas, gerais ou
setoriais, de princípios e diretrizes que contribuam efetivamente para o combate ao aquecimento
global;
VII - o fomento a ações que promovam a redução das emissões de gases efeito estufa,
e o seqüestro de gás carbonico que ocorram no Estado;
VIII - o apoio a iniciativas e projetos, públicos e privados, que favoreçam a obtenção
de recursos por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e outros mecanismos
regimes de mercado de créditos de carbono certificados, que contribuam efetivamente para a
mitigação dos gases do efeito estufa;
IX - o incentivo à criação de programas de intercâmbio tecnológico ambientalmente
adequados e ao uso de tecnologias mais limpas.
Art. 3.º O Governo do Estado do Amazonas desenvolverá as seguintes ações, com
referência ao tema das mudanças climáticas:
I - criação do Programa Estadual de Educação sobre Mudanças Climáticas,
com a finalidade de promover a difusão do conhecimento sobre o aquecimento global,
junto á rede estadual escolar e outras instituições de educação do Estado;
II - instituição do Centro Estadual de Educação sobre Mudanças Climáticas;
III - realização do inventário de emissões do Governo do Estado do Amazonas,
contemplando órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
IV - desenvolvimento de programa de capacitação de órgãos públicos e instituições
privadas, objetivando a difusão da Educação Ambiental e a capacitação técnica dos respectivos
agentes;
V - ampliação do programa de pagamento por serviços e produtos ambientais;
VI - constituição dos programas de servidões florestais e da Bolsa Floresta;
VII - incentivo à criação de instrumentos de mercado que viabilizem projetos de
energia limpa e permitam a compensação das emissões de gases que causem efeito estufa em
Unidades de Conservação do Amazonas (UC), dentre outros;
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VIII - implementação do programa de monitoramento ambiental dos estoques de
carbono e da biodiversidade das Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas;
IX - fomento a projetos de pesquisa voltados para implementação de Unidades de
Conservação Estaduais (UC), incluindo editais para apoio à pesquisa cientifica e tecnológica;
X - promoção de incentivos para boas práticas ambientais para a agropecuária, entre
outros, incentivando-se o pagamento de serviços ambientais com base no desempenho ambiental,
por meio de redução da taxa de juros dos empréstimos para produtores;
XI - concessão de bônus para extensionistas rurais, com base no desempenho
ambiental para produtores;
XII - estabelecimento de um programa estadual de proteção ambiental, levando-se em
consideração os agentes ambientais voluntários e o fortalecimento dos órgãos de fiscalização e
licenciamento ambiental;
XIII - criação de um núcleo de adaptação às mudanças climáticas e gestão de riscos
ambientais;
XIV - instituição de novas Unidades de Conservação (UC), para ampliar além do
marco histórico alcançado de dez milhões de hectares.
Art. 4.º Fica determinada a compensação das emissões de gases que causam efeito
estufa nas seguintes atividades desenvolvidas pelo Governo do Estado e pela iniciativa privada no
âmbito do território do Estado do Amazonas:
I - nas viagens aéreas realizadas por aeronaves oficiais do Governo do Estado;
II - nos eventos e conferências realizados em locais públicos estaduais.
Parágrafo único. A implantação do sistema de registro e certificação e a edição das
demais normas regulamentares com vistas à compensação determinada por este artigo ocorrerão no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 5.° Constituem instrumentos para a consecução dos objetivos a instituição:
I-do Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável;
II - de instrumentos fiscais que visem fomentar as atividades e projetos que
contribuam de forma real, mensurável de longo prazo e voluntariamente para reduzir ou compensar
as emissões líquidas de gases que causam efeito estufa resultante das atividades das empresas do
Pólo Industrial de Manaus (PIM), e ainda aquelas que contribuam para o incremento da
comercialização de produtos e serviços da floresta.
Art. 6.º No prazo de noventa dias da publicação deste Decreto, será encaminhado ao
Poder Legislativo Projeto de Lei instituidor da Política Estadual de Mudanças Climáticas,
Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável devendo a Propositura, sem prejuízo de
outras normas e no que couber, dispor sobre:
I – o Fundo e os instrumentos fiscais a que se refere o artigo anterior;
II – a instituição do Dia da Floresta e do Clima, com a definição da data de celebração, e
do prêmio Amigo da Floresta e do Clima e dos Povos da Floresta a ser atribuído a pessoas físicas ou
jurídicas que tenham contribuído de forma relevante para a sustentabilidade da floresta, dos seus
povos e do combate aos efeitos de mudança do clima.
Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,
abril de 2007.
EDUARDO BRAGA
Governador do Estado
JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo
JOSÉ ALVES PACÍFICO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
VIRGÍLIO MAURÍCIO VIANA
Secretário Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda
DENIS BENCHIMOL MINEV
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Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

DECRETO N.º 26.581, DE 25 DE ABRIL DE 2007
Estabelece critérios para o estabelecimento de
política estadual voluntária de mudanças climáticas,
conservação da floresta, eco-economia e de
neutralização das emissões de gases causadores do
efeito estufa, e estabelece outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS,
Estadual, e :

no exercício da competência que lhe confere o artigo 54, IV, da Constituição

CONSIDERANDO as determinações contidas nos artigos 229 a 241 da Constituição
do Estado do Amazonas, em relação ao meio-ambiente e ao desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO os princípios da prevenção e da precaução e, ainda, o princípio
das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, reconhecendo a importância das florestas e das
atividades antrópicas de produção nos efeitos da mudança global do clima, e os compromissos
basilares do Estado do Amazonas no sentido do desenvolvimento sustentável da economia, do meio
ambiente, da tecnologia e da qualidade de vida das presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO os significativos impactos sociais, econômicos e ambientais das
mudanças climáticas e os seus efeitos esperados, de acordo com o quarto relatório científico do
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC);
CONSIDERANDO a necessidade do desenvolvimento de ações governamentais e do
incentivo a ações não-governamentais, voltadas ao combate do aquecimento global;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de serem instituídas políticas públicas
estaduais relacionadas às mudanças climáticas, conservação das florestas e eco-economia, nos termos
da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, das propostas constantes da
Agenda 21 e do Protocolo de Quioto;
CONSIDERANDO que as informações e propostas consolidadas pela Conferência
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e pelo Protocolo de
Quioto deverão ser divulgadas, bem como estimulados os projetos voltados à utilização do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e outros mecanismos ou regimes de mercado de
créditos de carbono certificados que contribuam efetivamente para a mitigação dos gases do efeito
estufa;
CONSIDERANDO os resultados da política estadual de meio ambiente e
desenvolvimento sustentável consubstanciada no Projeto Zona Franca Verde, que noticiam, a
redução de 53% na taxa de desmatamento e uma correspondente diminuição nas taxas de emissão
de gás carbônico no período 2003-2005;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de informar, conscientizar, educar e
mobilizar a sociedade para o desenvolvimento de ações relativas às mudanças climáticas globais, à
conservação das florestas e à eco-economia,
DECRETA:
Art. 1.º Este Decreto institui e torna pública a iniciativa do Estado do Amazonas em
desenvolver e estimular esforços dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo, por meio da cooperação com os demais entes da Federação, entidades públicas
internacionais, empresas privadas, organizações da sociedade civil e comunidades, no esforço de
combate ao aquecimento global.
Art. 2.º São objetivos do Estado do Amazonas para instituição de uma política de
mudanças climáticas, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável:
I - a ampliação do conhecimento dos impactos e conseqüências das mudanças
climáticas e mobilizar a sociedade em ações contra o aquecimento global;
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II - o desenvolvimento da educação ambiental e a conscientização da população do
Estado do Amazonas, promovendo-se a difusão do conhecimento sobre o aquecimento global, com
ênfase na rede escolar e nas comunidades carentes, por meio de cursos, publicações impressas e da
utilização da rede mundial de computadores;
III - o estímulo aos modelos regionais de desenvolvimento estadual, conferindo-se
incentivos de natureza financeira e não financeira e estabelecendo-se critérios e sistemas de marca de
certificação às entidades públicas e privadas que desenvolvam projetos no âmbito das mudanças
climáticas no território estadual;
IV - a criação do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas;
V - a elaboração de planos de ação necessários para evitar os efeitos adversos das
mudanças climáticas e do aquecimento global;
VI - a inserção, nas ferramentas de planejamento do Estado do Amazonas, gerais ou
setoriais, de princípios e diretrizes que contribuam efetivamente para o combate ao aquecimento
global;
VII - o fomento a ações que promovam a redução das emissões de gases efeito estufa,
e o seqüestro de gás carbonico que ocorram no Estado;
VIII - o apoio a iniciativas e projetos, públicos e privados, que favoreçam a obtenção
de recursos por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e outros mecanismos
regimes de mercado de créditos de carbono certificados, que contribuam efetivamente para a
mitigação dos gases do efeito estufa;
IX - o incentivo à criação de programas de intercâmbio tecnológico ambientalmente
adequados e ao uso de tecnologias mais limpas.
Art. 3.º O Governo do Estado do Amazonas desenvolverá as seguintes ações, com
referência ao tema das mudanças climáticas:
I - criação do Programa Estadual de Educação sobre Mudanças Climáticas, com a
finalidade de promover a difusão do conhecimento sobre o aquecimento global, junto á rede
estadual escolar e outras instituições de educação do Estado;
II - instituição do Centro Estadual de Educação sobre Mudanças Climáticas;
III - realização do inventário de emissões do Governo do Estado do Amazonas,
contemplando órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo;
IV - desenvolvimento de programa de capacitação de órgãos públicos e instituições
privadas, objetivando a difusão da Educação Ambiental e a capacitação técnica dos respectivos
agentes;
V - ampliação do programa de pagamento por serviços e produtos ambientais;
VI - constituição dos programas de servidões florestais e da Bolsa Floresta;
VII - incentivo à criação de instrumentos de mercado que viabilizem projetos de
energia limpa e permitam a compensação das emissões de gases que causem efeito estufa em
Unidades de Conservação do Amazonas (UC), dentre outros;
VIII - implementação do programa de monitoramento ambiental dos estoques de
carbono e da biodiversidade das Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas;
IX - fomento a projetos de pesquisa voltados para implementação de Unidades de
Conservação Estaduais (UC), incluindo editais para apoio à pesquisa cientifica e tecnológica;
X - promoção de incentivos para boas práticas ambientais para a agropecuária, entre
outros, incentivando-se o pagamento de serviços ambientais com base no desempenho ambiental,
por meio de redução da taxa de juros dos empréstimos para produtores;
XI - concessão de bônus para extensionistas rurais, com base no desempenho
ambiental para produtores;
XII - estabelecimento de um programa estadual de proteção ambiental, levando-se em
consideração os agentes ambientais voluntários e o fortalecimento dos órgãos de fiscalização e
licenciamento ambiental;
XIII - criação de um núcleo de adaptação às mudanças climáticas e gestão de riscos
ambientais;
XIV - instituição de novas Unidades de Conservação (UC), para ampliar além do
marco histórico alcançado de dez milhões de hectares.
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Art. 4.º Fica determinada a compensação das emissões de gases que causam efeito
estufa nas seguintes atividades desenvolvidas pelo Governo do Estado e pela iniciativa privada no
âmbito do território do Estado do Amazonas:
I - nas viagens aéreas realizadas por aeronaves oficiais do Governo do Estado;
II - nos eventos e conferências realizados em locais públicos estaduais.
Parágrafo único. A implantação do sistema de registro e certificação e a edição das
demais normas regulamentares com vistas à compensação determinada por este artigo ocorrerão no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 5.° Constituem instrumentos para a consecução dos objetivos a instituição:
I-do Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável;
II - de instrumentos fiscais que visem fomentar as atividades e projetos que
contribuam de forma real, mensurável de longo prazo e voluntariamente para reduzir ou compensar
as emissões líquidas de gases que causam efeito estufa resultante das atividades das empresas do
Pólo Industrial de Manaus (PIM), e ainda aquelas que contribuam para o incremento da
comercialização de produtos e serviços da floresta.
Art. 6.º No prazo de noventa dias da publicação deste Decreto, será encaminhado ao
Poder Legislativo Projeto de Lei instituidor da Política Estadual de Mudanças Climáticas,
Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável devendo a Propositura, sem prejuízo de
outras normas e no que couber, dispor sobre:
I – o Fundo e os instrumentos fiscais a que se refere o artigo anterior;
II – a instituição do Dia da Floresta e do Clima, com a definição da data de celebração, e
do prêmio Amigo da Floresta e do Clima e dos Povos da Floresta a ser atribuído a pessoas físicas ou
jurídicas que tenham contribuído de forma relevante para a sustentabilidade da floresta, dos seus
povos e do combate aos efeitos de mudança do clima.
Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus,
abril de 2007.
EDUARDO BRAGA
Governador do Estado
JOSÉ MELO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo
JOSÉ ALVES PACÍFICO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
VIRGÍLIO MAURÍCIO VIANA
Secretário Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
ISPER ABRAHIM LIMA
Secretário de Estado da Fazenda
DENIS BENCHIMOL MINEV
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
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Bahia

Decreto nº 9.519, de 18 de agosto de 2005 - Institui o Fórum Baiano de
Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade e dá outras providências.
Decreto nº 10.256, de 22 de fevereiro de 2007 - Altera dispositivos do
Decreto nº 9.519, de 18 de agosto de 2005, que instituiu o Fórum Baiano de
Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade.
Lei nº 12.050 de 7 de janeiro de 2011 - Institui a Política sobre Mudança do
Clima do Estado da Bahia, e dá outras providências.
DECRETO Nº 9.519 DE 18 DE AGOSTO DE 2005
Institui o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições, e considerando a importância de promover a cooperação
mútua, entre os órgãos públicos, privados e a sociedade civil, visando conscientizar e mobilizar a
sociedade baiana para a discussão e apoio sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais, a
necessidade da conservação da diversidade biológica do planeta e a promoção da sinergia entre as
duas temáticas,
DECRETA
Art. 1º - Fica instituído o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a ser composto por
representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH;
II - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI;
III - Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA;
IV - Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SICM;
V - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR;
VI - Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - SEAGRI;
VII - Secretaria do Planejamento - SEPLAN;
VIII - Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - SECOMP;
IX - Centro de Recursos Ambientais - CRA;
X - Superintendência de Recursos Hídricos - SRH;
XI - Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS;
XII - Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM.
§ 1º - Poderá ainda integrar o Fórum a que se refere o caput deste artigo 01 (um)
representante de cada uma das seguintes entidades:
I - União dos Municípios da Bahia - UPB;
II - Prefeitura Municipal de Salvador;
III - Prefeitura Municipal de Camaçari;
IV - Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB;
V - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia - FAEB;
VI - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE;
VII - Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia - FETAG;
VIII - Universidade Federal da Bahia - UFBA;
IX - Universidade Salvador - UNIFACS;
X - Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia - IESB;
XI - Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul - IDES;
XII - Comitê de Fomento Industrial de Camaçari - COFIC;
XIII - Empresa de Proteção Ambiental S/A - CETREL;
XIV - Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos S/A - BATTRE;
XV - Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA;
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XVI - Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS;
XVII - Braskem S/A;
XVIII - Companhia de Ferro-Ligas da Bahia S/A - FERBASA;
XIX - Ford Motor Company Brasil Ltda;
XX - Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A;
XXI - Veracel Celulose S/A;
XXII - Fundação Movimento Ondazul.
§ 2º - O Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade será
presidido pelo Governador do Estado ou por quem este indicar.
§ 3º- A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado contará com 02
(dois) representantes no Fórum, cabendo-lhe exercer a Vice-Presidência Executiva deste.
§ 4º - A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação exercerá a Vice-Presidência de
Relações Institucionais do Fórum.
§ 5º - Os membros Titulares do Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Governador do Estado, em
conformidade com indicação dos órgãos e entidades relacionadas neste artigo.
§ 6º - O Fórum poderá decidir sobre a inclusão de outros órgãos e de outras entidades
públicas, privadas ou da sociedade civil na sua composição.
§ 7º - Em casos específicos e quando se fizer necessário, serão convidados
representantes de entidades federais, estaduais e municipais, especialistas na área ambiental, bem
como representantes de outros segmentos interessados, para participar das reuniões do Fórum.
Art. 2º - O Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade terá as
seguintes atribuições:
I - promover a estruturação e a implementação do Plano de Mudanças Climáticas Globais,
no âmbito do Estado, com a finalidade de subsidiar a elaboração e execução de políticas públicas
relacionadas ao tema, em articulação com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a
Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, além de outras iniciativas públicas ou privadas
correlatas;
II - promover a elaboração de Relatório Estadual de Biodiversidade, bem como a
elaboração de respectivos indicadores da situação da biodiversidade existente no Estado da Bahia, de
acordo com as práticas adotadas nacional e internacionalmente;
III - mobilizar e conscientizar a sociedade baiana a respeito da conservação da
diversidade biológica, com a finalidade de subsidiar a elaboração e implementação de políticas
públicas relacionadas ao tema em articulação com o Programa Nacional da Diversidade Biológica
(Pronabio) e a Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), além de outras iniciativas públicas
ou privadas concernentes a esse objetivo;
IV - facilitar a interação entre a sociedade civil e o poder público, para promover a
internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como Secretarias de
Estado, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais, Prefeituras, setores empresarial e
acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;
V - estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades baianas no campo das
mudanças climáticas globais e diversidade biológica;
VI - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado da Bahia relacionados às Mudanças Climáticas e à diversidade
biológica;
VII - estimular a participação das entidades baianas nas Conferências das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Tratado de Kyoto e nas
conferências das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica;
VIII - estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo
às políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de efeito estufa, bem
como estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de
modo a assegurar a competitividade da economia;
IX - colaborar com a elaboração de normas para a instituição de uma Política Estadual
de Mudanças Climáticas e de Biodiversidade, em articulação com a Política Nacional de Mudanças
Climáticas, a Política Nacional de Biodiversidade e outras políticas públicas correlatas;
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X - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta previsto pelo IPCC – Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas, visando à promoção de medidas de adaptação e de mitigação;
XI - colaborar com a internalização da dimensão da sustentabilidade no processo
decisório relativo às políticas setoriais que se relacionem com o uso da biodiversidade e seus
componentes, bem como estimular ações de monitoramento, prevenção e mitigação dos impactos
de projetos sobre a biodiversidade;
XII - estimular o setor empresarial a uma gestão estratégica que permita a valorização
de seus ativos e a redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional, pela
demonstração de práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de
fontes não emissoras de carbono, uso sustentável dos recursos naturais e práticas associadas à
conservação e manutenção da biodiversidade;
XIII - estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), a fim de que se beneficiem do Mercado de Carbono decorrente do
Tratado de Kyoto, e outros mercados similares;
XIV- promover a divulgação e a disseminação de dados relativos às mudanças
climáticas globais e a biodiversidade;
XV - exercer outras atividades correlatas.
Parágrafo único - O Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade deverá, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da publicação deste
Decreto, elaborar Estatuto dispondo sobre o seu funcionamento.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário e o Decreto nº 9.443, de 06 de junho
de 2005.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de agosto de 2005.
PAULO SOUTO
Governador
Ruy Tourinho
Secretário de Governo
Rafael Lucchesi
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
José Luiz Pérez Garrido
Secretário da Indústria, Comércio e Mineração
Pedro Barbosa de Deus
Secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária
Jorge Khoury
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Eraldo Tinoco
Secretário de Infra-Estrutura
Roberto Moussallem de Andrade
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Armando Avena Filho
Secretário do Planejamento
Clodoveo Piazza
Secretário de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais
DECRETO Nº 10.256, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Altera dispositivos do Decreto nº 9.519 , de 18 de agosto de
2005, que instituiu o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas
Globais e de Biodiversidade.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições, DECRETA
Art. 1º - O caput do art. 1 º do Decreto nº 9.519, de agosto de 2005, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a ser composto por
representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH;
II - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI;
III - Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA;
IV - Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SICM;
V - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR;
VI - Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - SEAGRI;
VII - Secretaria do Planejamento - SEPLAN;
VIII - Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza - SEDES;
IX - Secretaria de Cultura - SECULT;
X - Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional - SEDIR;
XI - Secretaria da Educação - SEC;
XII - Secretaria de Turismo - SETUR;
XIII - Centro de Recursos Ambientais - CRA;
XIV - Superintendência de Recursos Hídricos - SRH;
XV - Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS;
XVI - Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM.”
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 22 de fevereiro de 2007.
Republicação
JAQUES WAGNER
Governador Eva Maria Cella Dal Chiavon Secretária da Casa Civil
Juliano Sousa Matos
Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Ildes Ferreira de Oliveira
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
Antônio Carlos Batista Neves
Secretário de Infra-Estrutura
Rafael Amoedo Amoedo
Secretário da Indústria, Comércio e Mineração
Afonso Bandeira Florence
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Ronald de Arantes Lobato
Secretário do Planejamento
Geraldo Simões de Oliveira
Secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária
Domingos Leonelli Neto
Secretário de Turismo
Márcio Meirelles
Secretário de Cultura Adeum Hilário Sauer Secretário da Educação
Edmon Lopes Lucas
Secretário de Desenvolvimento e Integração Regional
Valmir Carlos da Assunção
Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
Secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza
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LEI Nº 12.050, DE 07 DE JANEIRO DE 2011 DA BAHIA
Institui a Política sobre Mudança do Clima do Estado da Bahia,
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual sobre Mudança do Clima, que se regerá
pelos objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos estabelecidos por esta Lei.
Parágrafo único - A Política sobre Mudança do Clima do Estado da Bahia norteará a
elaboração do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, dos planos municipais, bem como de
outros planos, programas, projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, à mudança do
clima, em consonância com a Política e o Plano Nacional.
Art. 2º - Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - ação antrópica: ação humana sobre o ambiente;
II - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas
naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
III - captura e estocagem de gases de efeito estufa: processo de remoção de gases de
efeito estufa da atmosfera para armazenagem em reservatórios;
IV - desertificação: a degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas
secas, resultantes de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas;
V - desenvolvimento sustentável: desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, o
qual implica na compatibilidade do desenvolvimento econômico, justiça social e proteção ao meio
ambiente, como dimensões interdependentes que se reforçam mutuamente;
VI - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota,
resultante da mudança do clima, que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição,
resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de
sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos;
VII - efeito estufa: propriedade física de gases (vapor d?água, dióxido de carbono e
metano, entre outros) de absorver e reemitir radiação infravermelha de que resulte aquecimento da
superfície da baixa atmosfera, processo natural, fundamental, para manter a vida na Terra;
VIII - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera,
numa área específica e num período determinado;
IX - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera um gás de efeito estufa, um
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;
X - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos,
que absorvem e reemitem radiação infravermelha;
XI - impacto: efeito da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
XII - inventário: levantamento, em forma apropriada e contábil, das emissões de gases
de efeito estufa, gerais e individuais, bem como dos impactos ambientais e outros aspectos
relacionados às mudanças climáticas;
XIII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de
recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que
reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;
XIV - mudança do clima: mudança de clima que possa ser, direta ou indiretamente,
atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial, e que se some àquela
provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
XV - reservatório: componente ou componentes do sistema climático que armazenam
um gás de efeito estufa ou um seu precursor;
XVI - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera um gás
de efeito estufa, um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa;
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XVII - tecnologias limpas: técnicas de produção ou produtos específicos que
contribuem para a não geração, minimização ou reciclagem dos resíduos e emissões de gases de
efeito estufa, geradas nos processos industriais;
XVIII - território de identidade: unidade de planejamento adotada pelo Governo da
Bahia, a partir de 2007, que representa um espaço físico, geograficamente definido, não
necessariamente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a
economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população, como grupos sociais
relativamente distintos, que se relacionam, interna e externamente, por meio de processos
específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social,
cultural e territorial;
XIX - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em
função de sua sensibilidade, sua capacidade de adaptação e do caráter, magnitude e taxa de mudança
e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre
os quais a variabilidade climática e os eventos extremos.
CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES
Art. 3º - A Política Estadual sobre Mudança do Clima é regida pelos seguintes
princípios:
I - desenvolvimento sustentável, consistente no crescimento econômico,
desenvolvimento social e proteção ao meio ambiente como pilares interdependentes que se
reforçam mutuamente;
II - proteção do sistema climático para as gerações presentes e futuras;
III - prevenção, consistente na adoção de medidas preventivas da interferência
antrópica perigosa no sistema climático;
IV - precaução, consistente na adoção de medidas que, mesmo diante da ausência de
certeza científica formal acerca da existência de um risco de dano sério ou irreversível, permitam
prevenir esse dano, como garantia da segurança e bem-estar da população e conservação do
ambiente;
V - responsabilidade comum, porém diferenciada, consagrado pela ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, representado pela iniciativa no combate à
mudança global do clima e aos seus efeitos negativos;
VI - reconhecimento das diversidades física, biótica, demográfica, econômica, social e
cultural dos territórios de identidade do Estado da Bahia na identificação das vulnerabilidades à
mudança do clima e na implementação de ações de mitígação e adaptação;
VII - educação ambiental, para capacitar a sociedade acerca da progressiva ampliação
da compreensão dos fenômenos relacionados às mudanças do clima;
VIII - ampla publicidade, que garanta transparência no fornecimento de informações
públicas sobre os níveis de emissões contaminantes, a qualidade do meio ambiente e os riscos
potenciais à saúde, bem como planos de mitigação e adaptação aos impactos climáticos;
IX - participação ativa da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos,
com amplo acesso a mecanismos judiciais e administrativos de prevenção de mudança global do
clima.
Art. 4º - A Política Estadual sobre Mudança do Clima tem como objetivos:
I - a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do
sistema climático;
II - a mitigação dos impactos adversos resultantes das interferências antrópicas no
sistema climático;
III - a redução da taxa de crescimento das emissões de gases de efeito estufa e a
captura e estocagem desses gases;
IV - a definição e implementação de medidas para promover a adaptação à mudança
do clima em todos os Territórios de Identidade, setores econômicos e sociais, especialmente aqueles
mais vulneráveis aos seus efeitos adversos.
Parágrafo único - Os objetivos da Política Estadual deverão compatibilizar o
crescimento econômico com a proteção do sistema climático, em consonância com o
desenvolvimento sustentável, buscando a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades
sociais.
109

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
Art. 5º - São diretrizes da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudança do
clima dos quais vier a ser signatário;
II - o estabelecimento da cooperação no âmbito local, regional, nacional e
internacional, voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, respeitadas as
necessidades de desenvolvimento sustentável;
III - a inserção do Estado no esforço nacional nas ações voltadas à redução de
emissões de gases de efeito estufa-GEE, desenvolvimento sustentável e enfrentamento das
mudanças climáticas pela implementação de planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais
pertinentes, de forma coordenada, complementar e harmônica;
IV - o desenvolvimento de programas para compreensão e mobilização da sociedade,
no que concerne à mudança do clima, a fim de promover a participação pública em processos
decisórios;
V - a promoção de pesquisa, produção e divulgação de conhecimento, a respeito da
mudança do clima, das vulnerabilidades do Estado ao fenômeno, das medidas de adaptação e
mitigação dos seus impactos;
VI - a adoção de ações de mitigação à mudança do clima em consonância com o
desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis, passíveis de ser
informadas e verificáveis;
VII - a adoção de medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança
do clima nos sistemas ambiental, social e econômico, priorizando os mais vulneráveis;
VIII - a adoção de estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima;
IX - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão
de tecnologias, processos e práticas orientados a:
a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por fontes,
e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;
b) identificar vulnerabilidades e implementar medidas de adaptação adequadas;
X - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de
mitigação e adaptação à mudança do clima, observada a legislação vigente;
XI - a identificação e alinhamento dos instrumentos de ação governamental,
estabelecidos para a consecução dos objetivos desta Política;
XII - o aperfeiçoamento e a observação sistemática do monitoramento preciso do
clima e suas manifestações no território estadual;
XIII - a promoção de educação ambiental, de que resulte a capacitação e compreensão
sobre mudança do clima e suas consequências, de forma a provocar a participação dos diversos
segmentos da sociedade civil organizada na gestão integrada e compartilhada dos instrumentos desta
Lei;
XIV - o apoio e estímulo a padrões sustentáveis de produção e consumo, bem como
de práticas, atividades e tecnologias de baixa emissão de gases de efeito estufa;
XV - a promoção de ações que contribuam para a redução do desmatamento e das
emissões líquidas de gases de efeito estufa.
CAPÍTULO III DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL SOBRE MUDANÇA DO
CLIMA
Art. 6º - São instrumentos da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I - os Relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC);
II - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por esta Convenção e por suas
Conferências das Partes;
III - o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
IV - o Fundo Nacional sobre Mudanca do Clima;
V - as Resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
VI - as Resoluções do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;
VII - o Plano Estadual sobre Mudança do Clima;
VIII - o Plano Estadual de Combate à Desertificação;
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IX - o Plano Estadual de Recursos Hídricos;
X - o Fundo Estadual de Recursos Hídricos;
XI - o Plano Estadual de Educação Ambiental;
XII - o Plano Estadual de Saúde;
XIII - o Plano Estadual do Meio Ambiente;
XIV - o Fundo Estadual de Recursos Ambientais;
XV - o Plano Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais;
XVI - o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado da Bahia;
XVII - o Inventário Estadual de Gases de Efeito Estufa - GEE;
XVIII - o Mapa Estadual de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas;
XIX - os Recursos oriundos de mecanismos de redução de emissão e estabilização de
gases de efeito estufa-GEE;
XX - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e
privados;
XXI - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de
processos tecnológicos e tecnologias limpas para geração e consumo de energia, que contribuam
para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre
as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas,
compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para
exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior
economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa
e de resíduos;
XXII - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução da emissão e
remoção de gases de efeito estufa, a serem estabelecidas em lei específica;
XXIII - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança
do clima e à adaptação a esses efeitos que existam no âmbito nacional e internacional;
XXIV - as dotações específicas para ações em mudança do clima no Orçamento do
Estado;
XXV - os dados do monitoramento climático nacional, estadual e municipal;
XXVI - o desenvolvimento de linhas de estudos e pesquisas;
XXVII - as medidas de divulgação, educação e mobilização nos diversos setores da
sociedade.
Art. 7º - Os instrumentos da Política Estadual sobre Mudança do Clima, na sua
dimensão institucional, articulam-se com os seguintes fóruns, colegiados e espaços públicos ou
institucionais:
I - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima - FBMC;
II - o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade;
III - a Coordenação Estadual de Defesa Civil - CORDEC, vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza;
IV - o Centro de Meteorologia do Estado da Bahia - CEMBA, do Instituto de Gestão
das Águas e Clima - INGÁ;
V - o Conselho Estadual de Saúde;
VI - a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado da Bahia CIEA-BA;
VII - o Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEPRAM;
VIII - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH;
IX - a Comissão Técnica Estadual do Programa de Gerenciamento Costeiro GERCO.
CAPÍTULO IV DO PLANO ESTADUAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA
Art. 8º - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima visa fundamentar e orientar a
implementação da Política Estadual por meio de ações e medidas que objetivem a mitigação da
mudança do clima e a adaptação aos seus efeitos.
Art. 9º - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima será elaborado pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente, sob a coordenação da Superintendência de Políticas para
Sustentabilidade, em articulação com o Instituto de Gestão das Águas e Clima.
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Art. 10 - A estratégia de elaboração do Plano Estadual sobre Mudança do Clima
deverá prever a realização de consultas públicas, através do Fórum Baiano de Mudanças Climáticas
Globais e de Biodiversidade, para manifestação dos movimentos sociais, setor científico, setor
empresarial e de todos os demais interessados no tema, com a finalidade de promover a
transparência do processo e a participação social na sua elaboração e implementação.
Parágrafo único - O processo de consulta pública incluirá os resultados da Conferência
Nacional e Estadual de Meio Ambiente e manifestações pertinentes ao tema emanadas da sociedade.
Art. 11 - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima, em consonância com a Política
Estadual de Educacao Ambiental, deverá promover o desenvolvimento e a realização de campanhas,
programas e ações de educação ambiental, em linguagem acessível e compatível com os diferentes
públicos, com o fim de conscientizar a população sobre as causas e os impactos decorrentes da
mudança do clima e as alternativas, individuais e coletivas, de mitigação e fortalecimento dos
sumidouros de gases de efeito estufa, com a participação da sociedade civil organizada e instituições
de ensino.
CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 - O Instituto de Gestão das Águas e Clima - INGÁ é o órgão executor da
Política Estadual de Mudancas Climaticas, em face das competências definidas na Lei nº 11.050, de
06 de junho de 2008.
Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua
aplicação, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 07 de janeiro de 2011.
JAQUES WAGNER
Governador
Carlos Mello
Secretário da Casa Civil, em exercício
Eugênio Spengler
Secretário do Meio Ambiente
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CEARÁ

Decreto nº 29.272, de 25 de abril de 2008 - Institui o Fórum Cearense de
Mudanças Climáticas e de Biodiversidade e dá outras providências.

DECRETO Nº 29.272, de 25 de abril de 2008.
Institui o fórum cearense de mudanças climáticas e
de biodiversidade, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ,
no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos IV e VI da Constituição do Estado do Ceará e:
CONSIDERANDO a importância de promover a discussão e efetivar ações para o
fim de mitigar os efeitos decorrentes das mudanças climáticas no Estado do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de promover o uso adequado dos recursos naturais
em um ambiente saudável e sustentável; CONSIDERANDO a importância de ações coordenadas e
estratégicas, com vistas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a reversão dos
quadros de degradação ambiental existentes;
CONSIDERANDO o Decreto nº6.263, de 21 de novembro de 2007, que institui o
Comitê Interministerial sobre Mudança de Clima – CIM, e orienta a elaboração do Plano Nacional
sobre Mudança do Clima,
DECRETA:
Art.1º Fica instituído o Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e da Biodiversidade,
vinculado ao Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM).
Art.2º O Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e da Biodiversidade terá as
seguintes atribuições:
I - elaborar, em consonância com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a
Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, as diretrizes da Política Estadual sobre as
Mudanças do Clima no Estado do Ceará;
II - elaborar e divulgar o Relatório Estadual de Mudanças Climáticas e da
Biodiversidade;
III – incentivar, no âmbito da Administração Pública do Estado e dos Municípios, a
adoção de políticas voltadas para a proteção da biodiversidade e administração e mitigação dos
efeitos das mudanças climáticas no Estado do Ceará;
IV - apoiar, estimular e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação
sobre os temas relativos às mudanças climáticas e à biodiversidade, conforme previsão contida no
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas – IPCC;
V – apoiar, estimular e implementar projetos que utilizem os mecanismos de
desenvolvimento limpo, respeitados os tratados internacionais pertinentes.
Art.3º O Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e da Biodiversidade será composto
por um representante, titular e suplente, de cada órgão e instituição a seguir indicados:
I - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE;
II - Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM;
III -Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA;
IV - Secretaria de Recursos Hídricos - SRH;
V - Secretaria das Cidades;
VI - Secretaria da Infra-estrutura - SEINFRA;
VII - Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG;
VIII - Secretaria do Turismo - SETUR;
IX - Secretaria da Educação - SEDUC;
X- Secretaria de Saúde dostado do Ceará - SESA;
XI - Secretaria da Casa Civil;
XII- Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará - SEMACE;
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IBAMA;

FUNCAP;

XIII - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais RenováveisXIV - Secretaria do Meio Ambiente de Fortaleza - SEMAM;
XV - Fundação Cearense de Meteorologia e de Recursos Hídricos - FUNCEME;
XVI - Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico –

XVII - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA;
XVIII - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS;
XIX - Federação das Indústrias do Ceará - FIEC;
XX - Federação da Agricultura do Estado do Ceará - FAEC;
XXI - Centro de Energias Alternativas e Meio Ambiente - CENEA;
XXII - Petróleo Brasileiro S/A -PETROBRÁS;
XXIII- Universidade Federal do Ceará - UFC;
XXIV - Universidade Estadual do Ceará - UECE;
XXV - Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA
XXVI - Fundação Universidade Regional do Cariri - URCA;
XXVII - Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará - CEFETCE;
XXVIII - Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC;
XXIX - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE;
XXX - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE;
XXXI - Companhia de Eletricidade do Ceará – COELCE;
XXXII - Procuradoria Geral do Estado.
§1º O Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e da Biodiversidade será presidido
pelo Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM.
§2º A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE exercerá a
Vice-Presidência do Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e da Biodiversidade.
§3º A Fundação Cearense de Meteorologia e de Recursos Hídricos - FUNCEME
exercerá a
Secretaria Executiva do Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e de Biodiversidade.
§4º Os membros titulares do Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e da
Biodiversidade e seus respectivos suplentes serão indicados pelos órgãos e entidades relacionadas
neste artigo.
§5º O Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e da Biodiversidade poderá
recomendar a inclusão de outros órgãos e entidades públicas, privadas ou da sociedade civil na sua
composição.
§6º Poderão ser convidados representantes de entidades federais, estaduais, municipais,
especialistas na área ambiental, bem como representantes de outros segmentos
interessados, para participar das reuniões do Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e de
Biodiversidade.
§7º O Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e da Biodiversidade deverá, no prazo
de 90 (noventa dias), contados da publicação deste Decreto, regulamentar seu funcionamento.
Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 25 de abril
de 2008.
Francisco José Pinheiro
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ EM EXERCÍCIO
André Barreto Esmeraldo
PRESIDENTE DO CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO
AMBIENTE
René Teixeira Barreira
SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
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DISTRITO
FEDERAL

Lei nº 4.797, de 6 de março de 2012 - Lei que estabelece princípios,
diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a Política de
Mudança Climática no âmbito do Distrito Federal.

LEI Nº 4.797, DE 6 DE MARÇO DE 2012
Estabelece princípios, diretrizes, objetivos, metas e
estratégias para a Política de Mudança Climática no
âmbito do Distrito Federal.

seguinte Lei:

princípios:

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS, DOS CONCEITOS E DAS DIRETRIZES
Seção I
Dos Princípios
Art. 1º A Política de Mudança Climática do Distrito Federal atenderá aos seguintes

I – prevenção, a qual deve orientar as políticas públicas;
II – precaução, segundo a qual a falta de plena certeza científica não deve ser usada
como razão para postergar medidas de combate ao agravamento do efeito estufa;
III – poluidor-pagador, segundo o qual o poluidor deve arcar com o ônus do dano
ambiental decorrente da poluição, evitando-se a transferência desse custo para a sociedade;
IV – usuário-pagador, segundo o qual o utilizador do recurso natural deve arcar com
os custos de sua utilização, para que esse ônus não recaia sobre a sociedade, nem sobre o Poder
Público;
V – protetor-receptor, segundo o qual são transferidos recursos ou benefícios para
pessoas, grupos ou comunidades cujo modo de vida ou ação auxilie na conservação do meio
ambiente, garantindo que a natureza preste serviços ambientais à sociedade;
VI – internalização, no âmbito dos empreendimentos, dos seus custos sociais e
ambientais;
VII – direito de acesso à informação, participação pública no processo de tomada de
decisão e acesso à justiça nos temas relacionados à mudança do clima.
Seção II
Dos Conceitos
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, em conformidade com os acordos
internacionais sobre o tema e os documentos científicos que os fundamentam, são adotados os
seguintes conceitos:
I – adaptação: conjunto de iniciativas e estratégias que permitem a adaptação, nos
sistemas naturais ou criados pelos homens, a um novo ambiente, em resposta à mudança do clima
atual ou esperada;
II – avaliação ambiental estratégica: conjunto de instrumentos para incorporar a
dimensão ambiental, social e climática no processo de planejamento e implementação de políticas
públicas;
III – emissão: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera, em
área específica e por período determinado;
IV – evento climático extremo: evento raro por sua frequência estatística em
determinado local;
V – fonte: processo ou atividade que libera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor
de gás de efeito estufa na atmosfera;
VI – gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos,
que absorvem e reemitem radiação infravermelha, identificados pela sigla GEE;
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VII – mitigação: ação humana para reduzir as fontes ou ampliar os sumidouros de
gases de efeito estufa;
VIII – mudança climática: alteração do clima que possa ser direta ou indiretamente
atribuída à atividade humana que modifica a composição da atmosfera mundial, e que se some
àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
IX – reservatórios: componentes do sistema climático nos quais ficam armazenados
gases de efeito estufa ou precursores de gás de efeito estufa;
X – serviços ambientais: são os benefícios que a sociedade obtém dos ecossistemas;
incluem os serviços de abastecimento e regulação e os culturais e de apoio;
XI – sumidouro: qualquer processo, atividade ou mecanismo, incluindo-se a biomassa
e, em especial, florestas e oceanos, que tenha a propriedade de remover gás de efeito estufa,
aerossóis ou precursores de gases de efeito estufa da atmosfera;
XII – vulnerabilidade: grau em que um sistema é suscetível ou incapaz de absorver os
efeitos adversos da mudança do clima, incluindo-se a variação e os extremos climáticos; função da
característica, da magnitude e do grau de variação climática ao qual um sistema é exposto, sua
sensibilidade e capacidade de adaptação.
Seção III
Das Diretrizes
Art. 3º A Política de Mudança Climática do Distrito Federal será implementada de
acordo com as seguintes diretrizes:
I – formulação, adoção e implementação de planos, programas, políticas, metas e
ações restritivas ou incentivadoras, envolvendo os órgãos públicos e incluindo parcerias com a
sociedade civil;
II – promoção de cooperação com todas as esferas de governo, organizações
multilaterais, organizações não governamentais, empresas, institutos de pesquisa e demais atores
relevantes para a implementação dessa política;
III – promoção do uso de energias renováveis e substituição gradual dos combustíveis
fósseis por outros com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa, excetuada a energia
nuclear;
IV – prevenção de queimadas e redução da retirada da cobertura vegetal em todo o
território do Distrito Federal;
V – formulação e integração de normas de planejamento urbano e uso do solo, com a
finalidade de estimular a mitigação da emissão de gases de efeito estufa e promover estratégias da
adaptação aos impactos da mudança do clima;
VI – distribuição de usos e intensificação do aproveitamento do solo de forma
equilibrada em relação à infraestrutura e aos equipamentos, aos transportes e ao meio ambiente, de
modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e a otimizar os investimentos coletivos;
VII – (VETADO).
VIII – promoção da avaliação ambiental estratégica dos planos, programas e projetos
públicos e privados no Distrito Federal, com a finalidade de incorporar-lhes a dimensão climática;
IX – apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à divulgação e à promoção do uso de
tecnologias de combate à mudança do clima e das medidas de adaptação e mitigação dos respectivos
impactos, com ênfase na conservação de energia;
X – proteção e ampliação dos sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa;
XI – adoção de procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços pelo
Poder Público com base em critérios de sustentabilidade;
XII – estímulo à participação pública e privada nas discussões nacionais e
internacionais de relevância sobre o tema das mudanças climáticas;
XIII – (VETADO).
XIV – formulação, adoção e implantação de planos, programas, políticas e metas
visando à promoção do uso racional, da conservação e do combate ao desperdício da água e ao
desenvolvimento de alternativas de captação de água e de sua reutilização para usos que não
requeiram padrões de potabilidade;
XV – estímulo à minimização da quantidade de resíduos sólidos gerados, ao reuso e à
reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, à redução da nocividade e ao tratamento e depósito
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos remanescentes;
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XVI – promoção da arborização das vias públicas e dos passeios públicos, com
ampliação da área permeável, bem como da preservação e da recuperação das áreas com interesse
para drenagem, e da divulgação à população sobre a importância, para o meio ambiente, da
permeabilidade do solo e do respeito à legislação vigente sobre o assunto;
XVII – promoção da educação ambiental de maneira integrada a todos os programas
educacionais.
CAPÍTULO II
DO OBJETIVO
Art. 4º A Política de Mudança Climática do Distrito Federal tem por objetivo
assegurar a contribuição do Distrito Federal no cumprimento dos propósitos da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de alcançar a estabilização das concentrações de gases
de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça interferência humana perigosa no sistema
climático, em prazo suficiente a:
I – permitir aos ecossistemas uma adaptação natural à mudança do clima;
II – assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada;
III – permitir que o desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável.
CAPÍTULO III
DA META
Art. 5º (VETADO).
CAPÍTULO IV
DAS ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO
Seção I
Da Prevenção de Queimadas e da Redução do Desmatamento
Art. 6º São estratégias para a redução das emissões provenientes das queimadas e do
desmatamento:
I – promover a redução contínua da taxa de retirada da cobertura vegetal em todo o
território do Distrito Federal;
II – reduzir a ocorrência de queimadas e incêndios florestais no interior e no entorno
das unidades de conservação do Distrito Federal;
III – (VETADO).
IV – disseminar práticas silviculturais sustentáveis;
V – aprimorar o monitoramento da cobertura florestal no bioma Cerrado;
VI – estimular a comercialização e o consumo de produtos da sociobiodiversidade;
VII – recuperar áreas degradadas;
VIII – promover a conservação da biodiversidade e a proteção dos ecossistemas do
Cerrado, visando à manutenção e à melhoria dos serviços ambientais e valorizando sua importância
ambiental e social;
IX – aumentar a produtividade das áreas subutilizadas, degradadas e abandonadas,
evitando a abertura de novas áreas;
X – recuperar áreas degradadas nas reservas legais e nas Áreas de Preservação
Permanente.
Seção II
Dos Transportes
Art. 7º (VETADO).
Seção III
Da Energia
Art. 8º São estratégias para o uso racional da energia:
I – criação de incentivos, por lei, para a geração de energia descentralizada no Distrito
Federal, a partir de fontes renováveis;
II – (VETADO).
III – promoção de medidas voltadas para a ampliação da eficiência energética e o uso
de energias renováveis em indústrias e transportes;
IV – promoção de medidas que incentivem a adoção de estratégias de conforto
ambiental nas edificações, e a adequação dos espaços construídos aos aspectos ambientais e de
conservação de energia;
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V – promoção da rotulagem de produtos e processos eficientes, sob o ponto de vista
energético e de mudança do clima;
VI – (VETADO).
VII – promoção do uso dos melhores padrões de eficiência energética e do uso de
energias renováveis na iluminação pública.
Seção IV
Do Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Art. 9º São estratégias para a redução da geração de resíduos sólidos no Distrito
Federal:
I – minimização da geração de resíduos sólidos urbanos, esgotos domésticos e
efluentes industriais;
II – reciclagem ou reuso de resíduos sólidos urbanos, inclusive do material de entulho
proveniente da construção civil e da poda de árvores, de esgotos domésticos e de efluentes
industriais;
III – tratamento e disposição final de resíduos sólidos, preservando-se as condições
sanitárias e promovendo-se a redução das emissões de gases de efeito estufa.
Art. 10. (VETADO).
Seção V
Da Construção
Art. 11. As edificações novas a serem construídas no Distrito Federal deverão
obedecer a critérios de eficiência energética, conforto e sustentabilidade ambiental e qualidade e
eficiência de materiais, conforme definição em regulamentos específicos.
Art. 12. As construções existentes, quando submetidas a projetos de reforma e
ampliação, deverão obedecer a critérios de eficiência energética, arquitetura sustentável e
sustentabilidade de materiais, conforme definições em regulamentos específicos.
Art. 13. Serão observados os conceitos de eficiência energética e ampliação de áreas
verdes nas edificações de habitação popular projetadas pelo Poder Público.
Art. 14. (VETADO).
Seção VI
Do Uso do Solo
Art. 15. (VETADO).
Art. 16. Será promovida a recuperação de Áreas de Preservação Permanente,
especialmente as de várzeas, visando evitar ou minimizar os riscos decorrentes de eventos climáticos
extremos.
Art. 17. (VETADO).
Art. 18. Será promovida a recuperação de áreas degradadas nos parques, nas Áreas de
Preservação Permanente e na Reserva da Biosfera do Cerrado no Distrito Federal, com o fim de
criar sumidouros de carbono, garantir a produção de recursos hídricos e proteger a biodiversidade.
Art. 19. Será promovida a arborização das vias públicas e a requalificação dos passeios
públicos com vistas a ampliar sua área permeável, para a consecução dos objetivos desta Lei
Seção VII
Das Contratações Sustentáveis
Art. 20. (VETADO).
Seção VIII
Da Educação, da Comunicação e da Disseminação
Art. 21. As ações de educação, comunicação e disseminação de informações deverão
abarcar os seguintes temas:
I – causas e impactos da mudança do clima;
II – vulnerabilidades do Distrito Federal e de sua população;
III – medidas de mitigação do efeito estufa;
IV – mercado de carbono;
V – fontes alternativas de energia e medidas para seu uso racional.
Seção IX
Das Áreas Protegidas e das Unidades de Conservação
Art. 22. As ações de conservação de áreas protegidas e de criação e implementação de
unidades de conservação deverão:
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I – buscar a redução das taxas de desmatamento nas áreas do bioma Cerrado no
âmbito do Distrito Federal até que se atinja o desmatamento ilegal zero;
II – aumentar o monitoramento e a fiscalização, por meio do incremento dos recursos
financeiros e humanos e o desenvolvimento de atividades voltadas para este fim;
III – incentivar a criação e a gestão de novas unidades de conservação, e dotar as
existentes de infraestrutura adequada e recursos humanos capacitados;
IV – incentivar a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos naturais
dentro e no entorno das unidades de conservação e nas demais áreas protegidas;
V – apoiar a implementação dos planos de manejo das unidades de conservação.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. (VETADO).
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 2012
124º da República e 52º de Brasília
AGNELO QUEIROZ
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ESPÍRITO
SANTO

Decreto nº 1833-R, de 19 de abril de 2007 - Institui o Fórum Capixaba de
Mudanças Climáticas Globais, do Uso Racional da Água e da
Biodiversidade – FCMC.
Lei nº 8.797, de 11 de janeiro de 2008 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da
execução de filme publicitário com mensagens cívicas sobre as
consequências do aquecimento global e a importância da defesa do meio
ambiente em todas as sessões de cinema exibidas no Estado do Espírito
Santo. Lei promulgada pela ALES.
Lei nº 9.531, de 15 de setembro de 2010 - Institui a Política Estadual de
Mudanças Climáticas – PEMC, contendo seus objetivos, princípios e
instrumentos de aplicação.
DECRETO Nº 1833-R, DE 19 DE ABRIL DE 2007.
Institui o Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas Globais, do
Uso Racional da Água e da Biodiversidade – FCMC.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
DECRETA:

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 91, inciso III da Constituição Estadual,

Art. 1º Fica instituído o Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas Globais, do Uso
Racional da Água e da Biodiversidade - FCMC, visando conscientizar e mobilizar a sociedade
Capixaba para a discussão e tomada de posição sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais,
a necessidade da conservação dos recursos naturais, da Biodiversidade e do uso racional dos
recursos hídricos no Estado do Espírito Santo e a promoção da sinergia entre as três temáticas, com
os seguintes objetivos:
I - quanto às Mudanças Climáticas Globais:
a) mobilizar e conscientizar a sociedade capixaba a respeito das Mudanças Climáticas
Globais, com a finalidade de subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas
relacionadas ao tema, em articulação com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a
Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, além de outras iniciativas públicas ou privadas
concernentes a esse objetivo;
b) facilitar a interação entre a sociedade civil e o poder público capixaba, para
promover a internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como
Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais, Prefeituras, setores
empresarial e acadêmico, sociedade civil organizada, e meio de comunicação social;
c) estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais nacionais e internacionais e entidades capixabas no
campo das mudanças climáticas globais;
d) apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado do Espírito Santo relacionados às Mudanças Climáticas;
e) estimular a participação das entidades capixabas nas Conferências das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo de Kyoto;
f) estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às
políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de efeito estufa, bem como
estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a
assegurar a competitividade da economia capixaba;
g) colaborar com a elaboração de normas para a instituição de uma Política Estadual
de Mudanças Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras
políticas públicas correlatas;
h) apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta previsto pelo IPCC (Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas), visando à promoção de medidas de adaptação e de mitigação;
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i) propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo, por
meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação sustentável, para
adequação do perfil e poder de compra do poder público estadual;
j) estimular o setor empresarial capixaba a uma gestão estratégica que permita a
valorização de seus ativos e a redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional, pela
demonstração de práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de
fontes não emissoras de carbono;
l) estimular, no Estado do Espírito Santo, a implantação de projetos que utilizem o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a fim de que se beneficiem do “Mercado de
Carbono” decorrente do Protocolo de Kyoto, outros mercados similares, por meio de:
1. mecanismos de caráter institucional e regulatório, bem como auxílio na interlocução
com investidores nacionais e estrangeiros, públicos ou privados;
2. estímulo a projetos MDL que auxiliem a recuperação e conservação dos Recursos
Hídricos capixabas;
3. capacitação de empreendedores de projetos MDL no que tange às suas várias etapas;
4. disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do
Executive Board do MDL no que tange à adicionalidade e outras matérias;
5. auxílio na interlocução junto à Comissão Interministerial de Mudanças Globais do
Clima;
6. estímulo à exportação de créditos de carbono originados de projetos MDL, com
ênfase nas vantagens competitivas decorrentes da adoção de práticas de sustentabilidade por
empreendedores brasileiros;
m) buscar a integração dos objetivos constantes do presente inciso com iniciativas
decorrentes da Convenção de Viena, do Protocolo de Montreal e demais convenções e acordos
internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil.
II - quanto ao Uso Racional da Água:
a) mobilizar e conscientizar a sociedade capixaba a respeito da necessidade de se
estabelecer um programa de uso racional dos recursos hídricos sejam eles utilizados na área urbana
ou rural;
b) facilitar a interação entre a sociedade civil e o Poder Público capixaba, para a
internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como Secretarias de
Estado, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais, Prefeituras, setores empresarial e
acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;
c) estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades capixabas no campo das
boas práticas conservacionistas que garantam a produção e manutenção da água no solo;
d) apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado do Espírito Santo relacionados à proteção de nascentes e mananciais
hídricos;
e) estimular a participação das entidades capixabas nas Conferências das Partes da
Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica;
f) estimular a ação conjunta entre as secretarias de governo com o intuito da criação de
uma rede hidrometerológica;
g) apoiar o Plano de Ação Nacional de Combate a Desertificação e Mitigação dos
Efeitos das Secas – PAN BRASIL, em seus projetos no Estado do Espírito Santo;
h) estimular pesquisas referentes à localização e quantificação das águas subterrâneas,
orientando a conservação e o bom uso das mesmas;
i) estimular o setor empresarial capixaba a uma gestão estratégica que permita uma
valorização de seus ativos e redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços no mercado internacional, pela demonstração de uso
sustentável de recursos naturais e práticas associadas à conservação e manutenção dos recursos
hídricos.
III - quanto à Biodiversidade:
a) mobilizar e conscientizar a sociedade capixaba a respeito da conservação da
diversidade biológica no Estado do Espírito Santo, com a finalidade de subsidiar a elaboração e
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implementação de políticas públicas relacionadas ao tema em articulação com o Programa Nacional
da Diversidade Biológica (Pronabio) e a Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), além de
outras iniciativas públicas ou privadas concernentes a esse objetivo;
b) facilitar a interação entre a sociedade civil e o Poder Público capixaba, para a
internalização do tema nasesferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como Secretarias de
Estado, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais, Prefeituras, setores empresarial e
acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;
c) estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades capixabas no campo da
diversidade biológica;
d) apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado do Espírito Santo relacionados à diversidade biológica;
e) estimular a participação das entidades capixabas nas Conferências das Partes da
Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica;
f) colaborar com a internalização da dimensão da sustentabilidade no processo
decisório relativo às políticas setoriais que se relacionem com o uso da biodiversidade e seus
componentes, bem como estimular ações de monitoramento, prevenção e mitigação dos impactos
de projetos sobre a biodiversidade;
g) colaborar na elaboração de normas para a instituição de uma Política Estadual de
Biodiversidade, em articulação com a Política Nacional de Biodiversidade e outras políticas públicas
correlatas;
h) estimular o setor empresarial capixaba a uma gestão estratégica que permita uma
valorização de seus ativos e redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços no mercado internacional, pela demonstração de uso
sustentável de recursos naturais e práticas associadas à conservação e manutenção da biodiversidade;
i) buscar a integração dos objetivos constantes do presente inciso com protocolos,
convenções e acordos internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil, notadamente a Convenção
das Espécies Ameaçadas (Cites), Convenção Ramsar (Terras Úmidas), Convenção Interamericana de
Proteção e Conservação das Tartarugas e Protocolo de Cartagena;
j) promover a elaboração de Relatório Estadual de Biodiversidade, bem como a
elaboração de respectivos indicadores da situação da biodiversidade existente no território capixaba,
de acordo com as práticas adotadas nacional e internacionalmente.
Art. 2º O Fórum será presidido pelo Governador do Estado e terá a seguinte
composição:
I - Secretários de Estado:
a) do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
b) da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca;
c) da Casa Civil;
d) da Ciência e Tecnologia;
e) da Cultura;
f) dos Transportes e Obras Públicas;
g) da Educação;
h) de Esportes e Lazer;
i) da Economia e Planejamento;
j) da Fazenda;
l) da Saúde;
m) do Governo;
n) da Justiça;
o) do Trabalho e Assistência e Desenvolvimento Social;
p) do Desenvolvimento;
II - Procurador Geral do Estado;
III - Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar.
IV - personalidades e representantes da sociedade civil, com notório conhecimento da
matéria, ou que sejam agentes com responsabilidade sobre a Mudança do Clima, do Uso Racional da
Água e da Biodiversidade;
V - como convidados:
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a) Prefeitos Municipais;
b) Presidente da Assembléia Legislativa.
§ 1º O Secretário Executivo do Fórum será designado pelo Governador do Estado.
§ 2º Os membros do Fórum de que trata este artigo serão designados pelo
Governador do Estado.
Art. 3º O Fórum contará com uma Comissão Estadual de Mudanças Climáticas
Globais, uma Comissão Estadual de Uso Racional de Águas e uma Comissão Estadual de
Biodiversidade podendo criar Câmaras Temáticas, provisórias ou permanentes, sob coordenação de
qualquer membro, compostas por representantes do Governo, de setores da sociedade civil
organizada, do meio empresarial, do meio acadêmico e dos meios de comunicação social.
Parágrafo único. As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico de órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual direta, indireta e demais instituições de ensino e
pesquisa.
Art. 4º Os meios necessários à execução dos trabalhos do Fórum e das Câmaras
Temáticas serão providos pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Casa Civil, devendo os demais
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual prestar toda a colaboração solicitada pelo
Fórum e pelas Câmaras Temáticas.
Art. 5º O Secretário Executivo do Fórum apresentará proposta de agenda de trabalho
a ser submetida à apreciação do Fórum.
Art. 6º O Fórum estimulará a criação de Fóruns Regionais e Municipais de Mudanças
Climáticas, Uso Racional da Água e da Biodiversidade e realizará consultas públicas em diversas
regiões do Estado.
Art. 7º As funções de Secretário Executivo, de membro do Fórum e das Câmaras
Temáticas não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
Art. 8º Revoga-se o Decreto
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Fonte Grande, em Vitória, aos 19 dias de abril de 2007, 187º da
Independência, 119ºda República e 473º do início da Colonização do Solo Espírito-Santense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

LEI Nº 8797, DE 11 DE JANEIRO DE 2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade da execução de filme
publicitário com mensagens cívicas sobre as conseqüências do
aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente
em todas as sessões de cinema exibidas no Estado do Espírito
Santo.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO,
faço saber que a Assembléia Legislativa aprovou, o Governador do Estado, nos
termos do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, Guerino Zanon, seu Presidente,
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º É obrigatória a execução de filme publicitário com mensagens cívicas sobre as
conseqüências do aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente em todas as
sessões de cinema exibidas no Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. O filme publicitário deverá ter pelo menos 1 (um) minuto de duração,
expondo ao público agressões que não devem ser provocadas ao meio ambiente, bem como registro
de ecossistema ecologicamente correto.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 190 (cento e noventa) dias após a sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS,
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10 de janeiro de 2008.
GUERINO ZANON

LEI Nº 9.531, DE 15 DE SETEMBRO DE 2010
Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC,
contendo seus objetivos, princípios e instrumentos de aplicação.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS
Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC que tem
como objetivo estabelecer o compromisso do Estado do Espírito Santo frente ao desafio das
mudanças climáticas globais, dispor sobre as condições para as adaptações necessárias aos impactos
delas derivadas, bem como contribuir para reduzir ou estabilizar a concentração dos gases de efeito
estufa na atmosfera, promovendo o desenvolvimento sustentável, além de:
I - assegurar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção
do sistema climático;
II - fomentar projetos e metodologias de redução de emissões, sequestro ou
sumidouros de gases de efeito estufa;
III - estabelecer formas de transição produtiva que gerem mudanças de
comportamento, no sentido de estimular a modificação ambientalmente positiva nos padrões de
consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do solo urbano e rural;
IV - realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na matriz
energética, dentro e fora do Estado;
V - implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas pelos
impactos das mudanças climáticas, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e
sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos
adversos;
VI - promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as mudanças
climáticas globais, disseminando conhecimento e informações, tais como métodos de quantificação
das emissões, inventários, cenários de emissões e impactos ambientais, identificação de
vulnerabilidades, dentre outras;
VII - estimular a pesquisa e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico
para os temas relativos à proteção do sistema climático;
VIII - promover a participação dos diversos segmentos da sociedade capixaba na
gestão integrada e compartilhada dos instrumentos desta Lei;
IX - promover a competitividade de bens e serviços ambientais capixabas nos
mercados interno e externo;
X - criar e ampliar o alcance de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais para os
fins desta Lei;
XI - realizar a Comunicação Estadual integrando-a e articulando-a com outras
iniciativas em âmbitos nacional, estaduais e municipais;
XII - integrar as ferramentas de planejamento para reduzir o impacto ambiental e
energético da sociedade capixaba;
XIII - desenvolver estudos e ações que tenham como fim mitigar os impactos das
mudanças climáticas que possam causar desastres.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Seção I
124

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
Definições
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, consideram-se as seguintes definições:
I - adaptação: iniciativas ou medidas capazes de reduzir a vulnerabilidade de sistemas
naturais e da sociedade aos efeitos reais ou esperados das mudanças climáticas;
II - bens e serviços ambientais: produtos e atividades, potencial ou efetivamente
utilizados para medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à água, atmosfera, solo, biota e
humanos, diminuir a poluição e o uso de recursos naturais;
III - desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem,
sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, materiais e/ou ambientais e
consequentes prejuízos econômicos e sociais;
IV - Comunicação Estadual: documento oficial do Governo, fundamentada nos
artigos 4º e 12 do texto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, sendo
composta de relato sobre políticas e medidas para a proteção do sistema climático, tendo como
núcleo o inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa no território capixaba, inclusive
as fontes, sumidouros e reservatórios significativos;
V - eventos extremos: fenômenos de natureza climática, de ocorrência rara,
considerando-se o padrão de distribuição estatística de referência, calculado em um determinado
lugar;
VI - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou resultantes
de processos antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação solar infravermelha,
especialmente o vapor d’água, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, além do
hexafluoreto de enxofre, dos hidrofluorcarbonos e dos perfluorcarbonos;
VII - inventário: levantamento, em forma apropriada e contábil, das emissões de gases
de efeito estufa, gerais e individuais, bem como dos impactos ambientais e outros aspectos
relacionados às mudanças climáticas;
VIII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL: instrumento previsto no
Protocolo de Quioto (artigo 12), relativo a ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa,
com o propósito de auxiliar os países em desenvolvimento, não incluídos no Anexo I do Protocolo,
a atingirem o desenvolvimento sustentável, bem como contribuir para o alcance dos objetivos da
Convenção do Clima, prevista a geração de créditos por Reduções Certificadas de Emissões - RCEs,
a serem utilizados pelos países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do
referido acordo internacional;
IX - mercado de carbono: instrumento de controle de emissões de gases de efeito
estufa que flexibiliza metas por meio da comercialização de certificados de emissões reduzidas ou
sequestro de carbono da atmosfera;
X - mitigação: abrandamento dos efeitos de um determinado impacto externo sobre
um sistema, aliado a precauções e atitudes para a eliminação dessa interferência, que significa, em
termos de clima, a intervenção com objetivo de reduzir alguns fatores antropogênicos que
contribuem para sua mudança, inclusive meios planejados para reduzir emissões de gases de efeito
estufa, aumentar a remoção desses gases da atmosfera por meio do seu armazenamento em
formações geológicas, solos, biomassa e no oceano, ou para alterar a radiação solar que atinge a
Terra, por métodos de geoengenharia (gerenciamento direto do balanço energético do Planeta);
XI - mudança climática: alteração no clima, direta ou indiretamente atribuída à
atividade humana, que afete a composição da atmosfera e que se some àquela provocada pela
variabilidade climática natural, observada ao longo de períodos comparáveis;
XII - pagamento por serviços ambientais: mecanismo pelo qual recompensa-se
financeiramente o proprietário rural, em função do valor econômico dos serviços
ambientais prestados por sua área destinada para cobertura florestal, nas seguintes
modalidades: conservação e melhoria da qualidade e da disponibilidade hídrica;
conservação e incremento da biodiversidade; redução dos processos erosivos; e, fixação e
sequestro de carbono para fins de minimização dos efeitos das mudanças climáticas
globais;
XIII - Registro Público: instrumento voluntário, pelo qual, empreendedores declaram
suas emissões com o objetivo de colaborar no estabelecimento de critérios mensuráveis e o
transparente acompanhamento do resultado de medidas de mitigação e absorção de gases de efeito
estufa;
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XIV - reservatório: componente ou componentes do sistema climático que armazenam
um gás de efeito estufa ou um seu precursor;
XV - sequestro de carbono: processo de aumento da concentração de carbono em
outro reservatório que não seja a atmosfera, inclusive práticas de remoção direta de gás carbônico da
atmosfera, por meio de mudanças de uso da terra, recomposição florestal, reflorestamento e práticas
de agricultura que aumentem a concentração de carbono no solo, a separação e remoção de carbono
dos gases de combustão ou pelo processamento de combustíveis fósseis para produção de
hidrogênio, além da estocagem por longos períodos em reservatórios subterrâneos vazios de
petróleo e gás, carvão e aquíferos salinos;
XVI - sistema climático: o sistema climático é constituído de 5 (cinco) componentes
principais: atmosfera, hidrosfera, criosfera, a superfície da Terra e a biosfera, e as interações entre
eles;
XVII - sumidouro: lugar, atividade ou mecanismo que remova um gás de efeito estufa,
um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera;
XVIII - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade ou inabilidade de um sistema em se
proteger dos efeitos adversos da mudança do clima, incluindo variabilidade climática e eventos
extremos, sendo função da magnitude e taxa da variação climática ao qual um sistema é exposto,
bem como sua sensibilidade e capacidade de adaptação;
XIX - Zoneamento Ecológico-Econômico: instrumento básico e referencial para o
planejamento ambiental e a gestão do processo de desenvolvimento, capaz de identificar a
potencialidade e a vocação de um território, tornando-o base do desenvolvimento sustentável;
XX - ecoeficiência: estratégia de atuação, pautada pelas racionalidades econômica e
ecológica e pela responsabilidade social, que conduza ao fornecimento de bens e serviços
competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e que tragam qualidade de vida e
concomitantemente reduzam progressivamente os impactos ambientais e a intensidade de
exploração dos recursos e matérias-primas para um nível em conformidade com o que se estima ser
a capacidade de suporte do Planeta Terra, em sintonia com o objetivo da sustentabilidade;
XXI - transporte sustentável: transporte que não coloque em risco a saúde pública ou
ecossistemas e que atenda às necessidades de mobilidade de forma consistente com:
a) o uso de recursos renováveis em níveis abaixo de suas taxas de regeneração; e
b) o uso de recursos não renováveis em níveis abaixo do desenvolvimento de
substitutos renováveis;
XXII - Avaliação Ambiental Estratégica: análise integrada dos impactos ambientais e
socioeconômicos advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a inter-relação e a
somatória dos efeitos ocasionados num determinado território, com o objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável em seus pilares ambiental, social e econômico.
Seção II
Princípios
Art. 3º A PEMC atenderá aos seguintes princípios fundamentais:
I - da Precaução, pelo qual a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como
razão para postergar medidas eficazes e prevenir a degradação ambiental quando houver ameaça de
danos sérios ou irreversíveis à civilização humana;
II - da Prevenção, que consiste na adoção de medidas e políticas públicas capazes de
mitigar impactos conhecidos no sistema climático da Terra;
III - do Poluidor-pagador, visto que o causador do impacto ambiental deve arcar com
o custo decorrente do dano causado ao meio ambiente;
IV - do Provedor-recebedor, segundo o qual são transferidos recursos ou benefícios
para as pessoas, grupos ou comunidades cujo modo de vida ou ação auxilie na conservação do meio
ambiente, garantindo que a natureza preste serviços ambientais à sociedade;
V - da Participação da Sociedade Civil nos processos consultivos e deliberativos, com
amplo acesso à informação, bem como a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que
diz respeito à compensação e reparação de danos ambientais;
VI - do Desenvolvimento Sustentável, pelo qual a proteção ambiental é parte
integrante do processo produtivo, de modo a assegurar qualidade de vida para todos os cidadãos e
atender equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras;
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VII - das Responsabilidades Comuns, porém diferenciadas, pelo qual os mais
desenvolvidos tem maior responsabilidade para a conservação, proteção e restauração da saúde e da
integridade dos ecossistemas e combate à mudança global do clima, bem como os seus efeitos
negativos, com urgência na ação efetiva;
VIII - da Ampla Publicidade, para garantir a transparência no fornecimento de
informações públicas sobre os níveis de emissões dos gases causadores do efeito estufa, a qualidade
do meio ambiente e os riscos potenciais à saúde, bem como planos de mitigação e adaptação aos
impactos advindos das mudanças climáticas;
IX - da Educação Ambiental, entendida como processos permanentes de ação e
reflexão individual e coletiva voltados para a construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes
e hábitos, visando a uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra,
conforme a Política Estadual de Educação Ambiental;
X - da Cooperação, nacional e internacional, entre União, Estados, Municípios,
entidades e cidadãos de boa-fé, com espírito de parceria para a realização dos princípios e objetivos
maiores da humanidade;
XI - da Função Socioambiental da Propriedade, pelo qual o direito de propriedade
deve ser exercido em consonância com os fins econômicos e sociais, de modo que o meio ambiente
seja preservado ou recuperado, visando o equilíbrio ecológico local e a qualidade de vida das
comunidades e das gerações futuras.
Seção III
Diretrizes
Art. 4º São diretrizes da PEMC:
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudança do
clima dos quais vier a ser signatário;
II - elaboração, atualização periódica e colocação à disposição pública de inventários
de emissões antrópicas, discriminadas por fontes, e das remoções por meio de sumidouros, dos
gases de efeito estufa, com emprego de metodologias comparáveis nacional e internacionalmente;
III - promoção da articulação e intercâmbio entre as esferas estadual e federal, de
modo a facilitar a acessibilidade aos dados e informações produzidos por órgãos públicos,
necessários à elaboração dos inventários das emissões de gases de efeito estufa pelos municípios;
IV - formulação, implementação, publicação e atualização regular de programas que
incluam medidas para mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por
fontes e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;
V - realização de acordos setoriais de redução voluntária das emissões de gases de
efeito estufa entre o Governo Estadual e entidades empresariais privadas;
VI - a participação da sociedade civil nos fóruns e a articulação com outras políticas e
programas nas esferas nacional ou internacional, isolada ou conjuntamente considerados que possam
contribuir com a proteção do sistema climático;
VII - incentivo e articulação de iniciativas de âmbito municipal, cooperando com a
esfera federal, respeitadas as respectivas competências, com gerenciamento integrado e estratégico;
VIII - estímulo à cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades capixabas no campo das
mudanças climáticas globais;
IX - estímulo à participação das entidades capixabas nas Conferências das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas;
X - promoção e cooperação para o desenvolvimento, aplicação, difusão e transferência
de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de
gases de efeito estufa em todos os setores pertinentes;
XI - promoção da ecoeficiência por meio de incentivo à adoção e utilização de
tecnologias mais limpas, à utilização racional de energia, ao aumento da eficiência energética, ao uso
de recursos renováveis, à prevenção e controle da poluição, redução de rejeitos, à recuperação de
recursos naturais, reciclagem de materiais e outras operações com objetivos socioambientais a fim de
contribuir para amenizar os efeitos das mudanças climáticas;
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XII - cooperação na conservação, criação e ampliação, conforme o caso, de
sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa, como as florestas e os oceanos, como também
outros ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos;
XIII - identificação das vulnerabilidades e formulação de planos e programas de
prevenção e adaptação aos impactos da mudança do clima em zonas costeiras, áreas metropolitanas,
recursos hídricos e agricultura, priorizando as populações mais vulneráveis;
XIV - consideração dos fatores relacionados com a mudança do clima em políticas e
medidas sociais, econômicas e ambientais;
XV - promoção da realização, de cooperação, intercâmbio e divulgação de observações
e pesquisas técnico-científicas, tecnológicas, socioeconômicas, jurídicas e outras, para o
desenvolvimento de atividades, projetos e bancos de dados relativos às mudanças climáticas globais;
XVI - estabelecer mecanismos jurídicos para a proteção da saúde humana e ambiental,
de defesa do consumidor e de demais interesses difusos relacionados com os objetivos desta Lei;
XVII - alocação de recursos financeiros na educação, formação e conscientização
pública em relação à mudança do clima;
XVIII - o apoio à obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para
aplicação em programas e ações no Estado do Espírito Santo relacionados às mudanças climáticas;
XIX - estruturação e manutenção de uma rede de monitoramento climatológico e
oceanográfico;
XX - o apoio e a estruturação da Defesa Civil dos municípios.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS
Art. 5º São instrumentos da PEMC:
I - o Plano Estadual de Mudanças Climáticas;
II - o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e de Mudanças Climáticas FUNDÁGUA;
III - a Comunicação Estadual;
IV - o Registro Público de Emissões;
V - as orientações do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas;
VI - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento do
Estado;
VII - os instrumentos econômicos;
VIII - a educação ambiental;
IX - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;
X - as medidas que estimulem o desenvolvimento e a adoção de processos e
tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem
como para a adaptação;
XI - o inventário de gases de efeito estufa e demais estimativas, avaliações e quaisquer
outros estudos de emissões;
XII - as medidas de divulgação;
XIII - o monitoramento climático ambiental estadual;
XIV - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas quantificáveis e verificáveis,
para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de
gases de efeito estufa;
XV - a avaliação e o licenciamento ambiental.
Seção I
Instrumentos de Planejamento e Gestão
Art. 6º Será elaborado o Plano Estadual de Mudanças Climáticas com vistas a
fundamentar e orientar a implantação da PEMC, de longo prazo, com horizonte de planejamento
compatível com o período de implantação de seus programas e projetos.
Art. 7º Os objetivos, diretrizes e metas desta Lei permearão todas as ferramentas de
planejamento do Estado, em especial relacionadas aos recursos hídricos interiores e marítimos, aos
resíduos, à agropecuária, ao combate à desertificação e à defesa civil.
Parágrafo único. Será incentivada a aplicação de ferramentas de planejamento,
monitoramento e avaliação em consonância com esta Lei no nível estadual e municipal, inclusive
definindo indicadores de sustentabilidade.
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Art. 8º O Poder Executivo estabelecerá um Plano Estratégico para Ações
Emergenciais - PEAE, para resposta a eventos climáticos extremos que possam gerar situação de
anormalidade em território capixaba, notadamente em áreas de vulnerabilidade direta.
Seção II
Instrumentos Econômicos
Art. 9º Para os objetivos desta Lei, o Poder Executivo poderá:
I - estabelecer medidas financeiras, econômicas e tributárias destinadas a estimular a
redução das emissões, remoção de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças do clima, a serem
estabelecidas em lei específica;
II - estimular a criação de linhas de crédito e financiamento específicas por agentes
financeiros públicos e privados;
III - estimular projetos que utilizem mecanismos financeiros e econômicos referentes à
mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no
âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do Protocolo de
Quioto e nos demais documentos relacionados às mudanças climáticas dos quais o Brasil seja
signatário.
Art. 10. O FUNDÁGUA destinará recursos para o desenvolvimento das atividades
necessárias para a implementação desta Lei.
Seção III
Comunicação Estadual
Art. 11. A Comunicação Estadual será realizada com periodicidade quadrienal, em
conformidade com os métodos aprovados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas, contendo o seguinte:
I - inventário de emissões, discriminado por fontes de emissão e absorção por
sumidouros de gases de efeito estufa;
II - estudo de vulnerabilidades e necessidades de prevenção e adaptação aos impactos
causados pela mudança do clima, integrado às ações da Defesa Civil;
III - referência a planos de ação específicos para o enfrentamento do problema das
mudanças climáticas globais, em termos de prevenção, mitigação e adaptação;
IV - referência a outras ações, projetos e iniciativas.
Seção IV
Registro Público de Emissões e Mercado Regional de Carbono
Art. 12. O Estado criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo de
estabelecer critérios mensuráveis e o transparente acompanhamento do resultado de medidas de
mitigação e absorção de gases de efeito estufa, bem como auxiliar os agentes privados e públicos na
definição de estratégias para aumento de eficiência e produtividade.
§ 1º A participação no Registro Público de Emissões se dará de forma voluntária,
observadas as seguintes etapas:
I - formalização da adesão, por meio da assinatura de um protocolo;
II - capacitação e treinamento para a certificação;
III - identificação das fontes de emissão de gases de efeito estufa;
IV - reunião de informações e documentação para comprovar as emissões;
V - cálculo das emissões, conforme metodologia previamente aprovada e publicada
pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, válida para o anocalendário seguinte, harmonizada com os capítulos e setores da Comunicação Estadual;
VI - certificação das emissões declaradas, por terceira parte independente e
credenciada, nos casos previstos;
VII - declaração das emissões realizadas no ano-calendário anterior.
§ 2º O Poder Público definirá incentivos para a adesão ao Registro Público.
§ 3º O Registro Público de Emissões deverá ser realizado de acordo com a seguinte
abrangência:
I - por empreendimento e por conjunto de empreendimentos, no caso de pessoas
jurídicas de direito privado;
II - em sua totalidade, no caso de pessoa jurídica de direito público.
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§ 4º No Registro Público de Emissões poderão ser abatidas as emissões sequestradas
por meio de iniciativas de reflorestamento certificadas.
§ 5º A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA definirá
critérios que estabeleçam a necessidade de certificação por terceira parte das emissões informadas no
Registro Público de Emissões.
Art. 13. A partir do Registro Público de Emissões, o Estado poderá criar, por meio de
regulamentação específica, um mercado regional de carbono, em consonância com o Mercado
Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE.
Seção V
Licenciamento, Prevenção e Controle de Impactos Ambientais
Art. 14. O licenciamento ambiental de empreendimentos e suas bases de dados
deverão incorporar a questão das mudanças climáticas, compatibilizando-se com os instrumentos
previstos nesta Lei.
§ 1º A emissão de gases de efeito estufa deverá ser integrada ao controle da poluição e
ao gerenciamento da qualidade do ar, do solo e das águas.
§ 2º Estudos ambientais deverão trazer informações sobre a emissão de gases de efeito
estufa do empreendimento, a critério do órgão responsável pelo licenciamento, de acordo com a
significância das emissões e com metodologia reconhecida pelo órgão gestor da política, conforme
regulamento específico.
§ 3º O Poder Público orientará a sociedade para estes fins por meio de instrumentos
normativos.
Art. 15. O Poder Público poderá estabelecer, ouvido os diversos setores da sociedade,
regras para a compensação de emissões de gases de efeito estufa, em consonância com a legislação
federal.
Seção VI
Educação, Pesquisa e Divulgação
Art. 16. Ao Poder Público incumbirá, juntamente com a sociedade civil:
I - desenvolver programas de sensibilização, conscientização, mobilização e
disseminação de informações, para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com a
proteção do sistema climático, em particular divulgar informações ao consumidor sobre o impacto
de emissões de gases de efeito estufa dos produtos e serviços;
II - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta, para fins de promover medidas de prevenção,
adaptação e de mitigação;
III - estimular linhas de pesquisa sobre as mudanças climáticas, impactos, mitigação,
vulnerabilidade, adaptação e novas tecnologias de menor emissão de gases de efeito estufa, inclusive
mediante convênios públicos com universidades e institutos;
IV - integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas;
V - fomentar e articular ações em âmbito municipal, oferecendo assistência técnica em
tópicos como transporte sustentável, uso do solo, recuperação florestal, conservação de energia,
gerenciamento de resíduos e mitigação de emissões de gases de efeito estufa;
VI - formar profissionais de educação e educadores comunitários sobre mudanças
climáticas.
CAPÍTULO IV
DAS ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO
Seção I
Disciplinamento do Uso do Solo
Art. 17. Os Planos de disciplinamento do uso do solo urbano e rural considerarão a
questão climática no que diz respeito:
I - à redução de ocupação em áreas de vulnerabilidade e, quando não for possível, a
execução de obras de adaptação;
II - à racionalização da logística de transporte para a redução do consumo de
combustíveis pelo deslocamento de pessoas e bens;
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III - ao incentivo econômico para boas práticas ambientais nas propriedades rurais
através do pagamento por serviços ambientais;
IV - à regulação dos múltiplos usos e à preservação dos recursos hídricos, através dos
instrumentos da outorga e da cobrança pelo uso da água;
V - à integração da dimensão climática aos planos de macrodrenagem e de bacia;
VI - à incorporação das formas de proteção do microclima no ordenamento territorial
urbano, recuperando, protegendo e aumentando a vegetação arbórea nativa para reduzir as
chamadas ilhas de calor;
VII - ao fomento para a construção de cisternas e de sistemas de captação de água da
chuva em propriedades rurais situadas em regiões susceptíveis à desertificação;
VIII - ao incentivo às práticas sustentáveis na construção civil desde a concepção do
projeto à execução da obra.
Seção II
Produção, Comércio e Consumo
Art. 18. O Poder Público fomentará medidas que privilegiem padrões sustentáveis de
produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de insumos, utilizar materiais
menos impactantes e gerar menos resíduos, com a consequente redução das emissões dos gases de
efeito estufa através de:
I - estabelecimento de diretrizes e critérios para licitação, compras e consumo
sustentáveis por parte do Poder Público em todas as suas instâncias;
II - atribuição de responsabilidade pós-consumo e fomento da atividade de reciclagem;
III - conservação de energia no setor produtivo, nas residências, nos prédios e vias
públicas;
IV - estímulo ao uso de energias de menor impacto climático;
V - utilização de coletores solares, hidrômetros individuais e sistemas de
aproveitamento de água de chuva nos conjuntos habitacionais financiados pelo governo;
VI - incentivos a projetos de habitação sustentável;
VII - incentivos a sistemas agroflorestais, silvo-pastoris e agrosilvo-pastoris, e à
produção orgânica a fim de reduzir a emissão de óxido de nitrogênio por fertilizantes nitrogenados e
outros gases causadores do efeito estufa;
VIII - incentivo ao manejo adequado e à conservação dos solos agrícolas;
IX - controle do desmatamento e queimadas, bem como recuperação de florestas e
outros ecossistemas naturais que retenham o carbono da atmosfera, de forma direta, dentro dos
limites do Estado e, de forma indireta, em outras regiões, inclusive mediante controle e restrição do
uso de madeira, carvão vegetal e outros insumos de origem florestal;
X - incentivo à recuperação de metano gerado pela digestão anaeróbia de sistemas de
tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos rurais e resíduos sólidos urbanos,
especialmente para produção de energia.
Art. 19. O Estado do Espírito Santo estabelecerá parcerias com entes públicos e
privados com o objetivo de capacitar e auxiliar o micro e pequeno empreendedor em projetos de
redução de emissão de gases de efeito estufa.
Seção III
Transporte
Art. 20. As políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de
minimizar as emissões de gases de efeito estufa, mediante as seguintes ações:
I - implantar políticas de incentivo ao desenvolvimento de um sistema de transporte
coletivo eficiente e de baixas emissões, com o aumento progressivo de combustíveis de fontes
renováveis e uso de novas tecnologias para melhor desempenho energético;
II - incentivo à adoção de metas para a implantação de ciclovias para trabalho e lazer,
com combinação de modais de transporte;
III - racionalização e redistribuição da demanda pelo espaço viário, melhora da fluidez
no tráfego, redução da frequência e intensidade dos congestionamentos;
IV - estímulo a entrepostos de veículos de carga e outras opções de troca de modais
que permitam a redistribuição capilar de produtos;
V - inspeção veicular, controle e redução de emissões de veículos novos e em
circulação de acordo com o Plano de Controle de Poluição Veicular;
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VI - incentivo a veículos que consumam menos combustíveis;
VII - planejamento e adoção de medidas educativas e inibidoras das condutas de
trânsito que agravem as condições ambientais;
VIII - incentivos para a produção e utilização de biocombustíveis, motores elétricos e
outras fontes renováveis visando à substituição gradativa do uso de combustíveis fósseis;
IX - renovação da frota e combate a medidas e situações que, de qualquer forma,
estimulem a permanência de veículos obsoletos e o uso de combustíveis mais poluentes, em termos
de emissão de gases de efeito estufa;
X - educação ambiental, debates públicos, campanhas de esclarecimento e
conscientização;
XI - exigência de melhoria da qualidade dos combustíveis;
XII - fomento a pesquisas e desenvolvimento na área do transporte sustentável.
Parágrafo único. As ações no âmbito da Política Estadual de Resíduos Sólidos devem
contemplar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de
prevenção, adaptação e mitigação, com ênfase na prevenção, redução, reuso, reciclagem e
recuperação do conteúdo energético dos resíduos, nessa ordem.
CAPÍTULO V
DAS METAS E PRAZOS
Art. 21. O Estado do Espírito Santo definirá medidas reais, mensuráveis e verificáveis
para reduzir suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa, devendo para tanto adotar:
I - metas de estabilização ou redução de emissões a partir dos dados consolidados na
Comunicação Estadual;
II - metas de eficiência setoriais, tendo por base as emissões de gases de efeito estufa
inventariadas para cada setor e parâmetros de eficiência que identifiquem, dentro de cada setor,
padrões positivos de referência.
Art. 22. O Poder Executivo, por intermédio da SEAMA, deverá finalizar e comunicar,
até dezembro de 2010, o inventário das emissões por atividades antrópicas dos gases de efeito estufa
- com ano base de 2006 - que definirão as bases para o estabelecimento de metas pelo Estado do
Espírito Santo.
§ 1º O Estado do Espírito Santo se compromete a estabelecer metas para reduzir suas
emissões até 2025, em percentual a ser definido quando da consolidação do segundo inventário de
emissões, a ser concebido em 2012, com ano base em 2010.
§ 2º Ao Poder Executivo será facultado, a cada 5 (cinco) anos, fixar novas metas
indicativas intermediárias, globais ou setoriais, antes de 2025.
Art. 23. O Estado do Espírito Santo, assumindo sua tarefa no enfrentamento do
desafio das mudanças climáticas globais, compromete-se, dentro dos seguintes prazos, após
regulamentação desta Lei a:
I - elaborar sua 1ª (primeira) Comunicação Estadual em até 2 (dois) anos;
II - publicar a metodologia para o Registro Público de Emissões em até 2 (dois) anos;
III - publicar os resultados do Registro Público de Emissões em até 3 (três) anos;
IV - publicar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas em até 2 (dois) anos.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24. Os órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente deverão
compatibilizar a aplicação dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente com os
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da PEMC.
Parágrafo único. A Política Estadual de Recursos Hídricos poderá considerar as
mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção,
mitigação e adaptação estabelecidas nesta Lei.
Art. 25. A gestão da PEMC ficará a cargo da SEAMA.
Parágrafo único. A SEAMA poderá instituir estrutura colegiada, de caráter consultivo,
composta pelas Secretarias de Estado que possuem interface direta com o tema das mudanças
climáticas, objetivando o apoio à implementação dessa Política.
Art. 26. Esta Lei será regulamentada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir
da data de sua publicação.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

(Publicado no DOE – 16.09.2010)
Este texto não substitui publicado DOE
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GOIÁS

Lei nº 16.497, de 10 de fevereiro de 2009 - Institui a Política Estadual sobre
Mudanças Climáticas.
Lei nº 16.611, de 25 de junho de 2009 - Dispõe sobre a Política Estadual de
Conscientização sobre os Efeitos do Aquecimento Global.
LEI Nº 16.497, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009.
Institui a
Climáticas.

Política

Estadual

sobre

Mudanças

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10
da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas –PEMC–.
Art. 2º São princípios da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas –PEMC–:
I – o desenvolvimento sustentável, por meio da implantação de medidas para
estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera;
II – a visão sistêmica na gestão dos poluentes que leve em consideração as variáveis
ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública;
III – a prevenção, por meio de medidas capazes de evitar que a mudança do clima
afete, de maneira irreversível, o sistema ecológico;
IV – a preocupação, que consiste na adoção de medidas que visem evitar a mudança
global do clima;
V – o acesso às informações ambientais na implementação da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e demais leis pertinentes à matéria;
VI – a participação dos diversos segmentos da sociedade civil, interessados na gestão
integrada e compartilhada do controle de alterações climáticas;
VII – as responsabilidades comuns, porém, diferenciadas, consistentes na possibilidade
do Estado de Goiás, na medida de sua respectiva capacidade, adotar, espontaneamente, ações de
estabilização da concentração de gazes de efeito estufa na atmosfera;
VIII – a cooperação internacional e nacional, consiste na promoção, pelo Poder
Público Estadual, da realização de projetos bilaterais, nos âmbitos regional, nacional e internacional,
de forma a alcançar os objetivos de estabilização da concentração de gases de efeito estufa na
atmosfera, respeitadas as necessidades de desenvolvimento econômico e de equilíbrio ecológico.
Art. 3º São objetivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas – PEMC –:
I – incentivar o uso de tecnologias alternativas não poluentes;
II – conscientizar a sociedade sobre a necessidade de preservação, conservação e
recuperação dos recursos ambientais;
III – estimular práticas empresariais que visem à redução ou sequestro dos gases de
efeito estufa;
IV – compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio
ambiente e a realização da justiça social;
V – promover a pesquisa e a disseminação do conhecimento sobre as mudanças
climáticas;
VI – incentivar a criação de programas de intercâmbio tecnológico ambientalmente
adequado.
Art. 4º São diretrizes da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas –PEMC–:
I – o fomento de ações, projetos e iniciativas capazes de contribuir com a proteção do
sistema climático;
II – a conscientização e mobilização da sociedade a respeito das causas e impactos da
mudança global do clima;
privado;

III – a articulação entre ações do Poder Público Estadual com os diversos segmentos do setor

IV – a coordenação com outras políticas e programas que possam contribuir com a
proteção do sistema climático;
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V – a cooperação entre Municípios, Estados e União no desenvolvimento de
programas e ações conjuntas;
VI – o desenvolvimento de ações que promovam maior celeridade na aprovação de
projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo, no Estado de Goiás, perante a autoridade
nacional designada;
VII – a promoção do desenvolvimento sustentável do Estado de Goiás, levando-se em
consideração as peculiaridades regionais.
Art. 5º Para a consecução dos objetivos da Política Estadual de Mudanças Climáticas –
PEMC –, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos:
I – o incentivo para se disponibilizar linhas de crédito e financiamento para alterações
arquitetônicas e construção de edificações sustentáveis, compatíveis com os objetivos estabelecidos
por esta Lei;
II – o incentivo para se disponibilizar linhas de crédito e financiamento para
implementação de processos industriais que contribuam, efetivamente, para a redução ou supressão
de gases de efeito estufa e poluentes que influam na alteração do clima, conforme dispuser órgão
ambiental competente;
III – o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;
IV – os indicadores de sustentabilidade;
V – os planos de ação, realizados por setores ou categorias de fontes de emissões das
atividades econômicas, existentes no Estado de Goiás;
VI – os inventários de emissões de gases causadores do efeito estufa;
VII – o estabelecimento de padrões ambientais;
VIII – a avaliação de impactos ambientais sobre o micro e o macroclima;
IX – a proposição de projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL –;
X – a simplificação do procedimento de licenciamento ambiental para os projetos a
que se refere o inciso anterior;
XI – programas de incentivo para a recuperação de matas ciliares;
XII – a criação de mercado de reduções compensatórias de emissões de gases de efeito
estufa, vinculadas ao licenciamento ambiental, de acordo com a legislação estadual de controle da
poluição.
Art. 6º Nos projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL – em que a
Administração Pública do Estado de Goiás, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
figurar como uma das partes proponentes, ser-lhe-á assegurada a titularidade de 70% (setenta por
cento) das Reduções Certificadas de Emissões – RCEs – geradas.
Parágrafo único. Os recursos advindos da comercialização de 50% (cinqüenta por
cento) das RCEs, de titularidade da Administração Pública, deverão ser aplicados na recuperação do
meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da comunidade moradora do entorno do projeto.
Art. 7º O Poder Executivo, por meio do órgão estatal competente, poderá firmar
convênios com setores da sociedade civil, universidades, organizações não-governamentais e outras
entidades para implementar a política de que trata esta Lei.
Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 10 de fevereiro
de 2009, 121o da República.
ALCIDES RODRIGUES FILHO
ROBERTO GONÇALVES FREIRE
JOEL DE SANT’ANNA BRAGA FILHO
(D.O. de 16-02-2009)
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 16-02-2009.
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LEI Nº 16.611, DE 25 DE JUNHO DE 2009.
Dispõe sobre a Política Estadual de Conscientização
sobre os Efeitos do Aquecimento Global.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10
da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Conscientização sobre os Efeitos do
Aquecimento Global.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, aquecimento global é um fenômeno
climático de larga extensão que implica aumento da temperatura média da superfície terrestre.
Art. 2º A Política Estadual de que trata esta Lei tem como objetivo divulgar, orientar e
sensibilizar a população goiana sobre as mudanças climáticas que vem ocorrendo no planeta em
decorrência do aquecimento global e suas consequências, segundo as seguintes diretrizes:
I - desenvolver projetos para informar, esclarecer e mobilizar a sociedade, no sentido
de preservar o meio ambiente, evitando qualquer tipo de poluição, desmatamento e desastres em
barragens, de forma a combater as causas do aquecimento global;
II - promover campanhas educativas sobre as consequências do aquecimento global,
principalmente em escolas da rede pública e privada de ensino e em órgãos públicos;
III - propor mecanismos de incentivos para as empresas que implantarem projetos
visando à proteção do meio ambiente;
IV - prestar auxílio aos municípios na execução de ações voltadas para a eliminação
das causas do aquecimento global;
V - realizar seminários nas diversas regiões do Estado, voltados para os setores da
indústria, agricultura e pecuária, mobilizando-os para a preservação do meio ambiente;
VI - analisar e divulgar informações relevantes pelos mecanismos institucionais;
VII - exercer o devido controle e fiscalização sobre a poluição do meio
ambiente.
Art. 3º O Poder Executivo, através do órgão estatal competente, poderá firmar
convênios com setores da sociedade civil, universidades, organizações nãogovernamentais e outras
entidades para implementar a política de que trata esta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das verbas
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 25 de junho de
2009, 121o da República.
ALCIDES RODRIGUES FILHO
(D.O. de 29-06-2009)

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 29-06-2009
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MARANHÃO

Decreto nº 22.735 de 29 de novembro de 2006 - Institui o Fórum
Maranhense de Mudanças Climáticas, e dá outras providências.

DECRETO Nº 22.735 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006
Institui o Fórum Maranhense de
Climáticas, e dá outras providências.

Mudanças

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição
Estadual e tendo em vista a necessidade de se promover a discussão no Estado sobre o fenômeno
das mudanças climáticas globais, DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas, com o objetivo
geral de promover a discussão no Estado do Maranhão sobre o fenômeno das mudanças climáticas
globais, visando recolher subsídios para a formulação de políticas públicas a serem implementadas.
Art. 2º O Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas tem como objetivos
específicos:
I - promover a articulação dos órgãos e entidades públicas estaduais com o Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, além
de outras iniciativas públicas ou privadas, visando a formulação e implementação eficiente de
políticas públicas relativas às mudanças globais;
II - propor normas para a instituição de uma Política Estadual de Mudanças
Climáticas, e outras políticas públicas correlatas;
III - promover a cooperação entre o governo, organismos internacionais, agendas
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais no campo de mudanças climáticas
globais;
IV - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações relacionadas às Mudanças Climáticas;
V - propor mecanismos de incorporação da dimensão climática no processo decisório
relativo às políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de efeito estufa,
bem como estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases;
VI - promover a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação
nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, que atendam ao desenvolvimento sustentável do
Estado;
VII - incentivar projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo –
MDL, a fim de que se beneficiem do mercado de carbono surgido com o advento do Protocolo de
Quioto;
VIII - promover a realização de estudos e pesquisas visando a consolidação de
metodologias de monitoramento da mudança global do clima;
IX - promover a criação da infra-estrutura de monitoramento e vigilância de mudança
climática;
X - promover estudos e pesquisas visando a implementação de soluções tecnológicas
inovadoras para atender ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL;
Art. 3º O Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas será presidido pelo Governador
do Estado e terá a seguinte composição:
I - representando o Poder Público;
a) Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais;
b) Secretário de Estado de Desenvolvimento Social;
c) Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Desenvolvimento
Tecnológico;
d) Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural;
e) Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão;
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f) Secretário de Estado da Saúde;
g) Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo;
h) Secretário Chefe da Casa Civil.
II - dois representantes de organizações não-governamentais legalmente constituídas
no Estado do Maranhão, para proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, escolhidos pelos
membros desse segmento;
III - três representantes de universidades constituídas no Estado do Maranhão, com
notório conhecimento relativo aos problemas de mudanças do clima;
IV - dois representantes do setor produtivo, escolhidos pelos representantes desse
segmento.
Parágrafo único. Os membros do Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas
poderão indicar um representante suplente.
Art. 4º O Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas contará com um Secretário
Executivo, designado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, com as
seguintes atribuições:
I - participar das reuniões do Fórum e organizar a sua pauta;
II - adotar as medidas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e das Câmaras
Temáticas;
Art. 5º O Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas poderá criar Câmaras
Temáticas, provisórias ou permanentes, sob coordenação de qualquer membro, composta por
representantes do Governo, de setores da sociedade civil organizada, do meio empresarial, do meio
acadêmico e dos meios de comunicação social.
Parágrafo único. As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico de órgãos e
entidades da administração pública estadual direta e indireta relacionada ao tema, os quais deverão
ser convocados para exercerem essa função pelo Secretário Executivo.
Art. 6º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum Maranhense de Mudanças Climáticas serão providos pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, correndo as eventuais despesas à conta das respectivas entidades.
Art. 7º O Secretário Executivo apresentará proposta de agenda de trabalho a ser
submetida à apreciação do Fórum.
Art. 8º O Fórum estimulará a criação de Fóruns Regionais e Municipais de Mudanças
Climáticas e realizará consultas públicas em diversas regiões do Estado.
Art. 9º As funções de Secretário Executivo, de membro do Fórum e das Câmaras
Temáticas não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29
DE NOVEMBRO DE 2006, 185º DA INDEPENDÊNCIA E 118º DA REPÚBLICA.
JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão
SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais
QUARTA-FEIRA, 29 - NOVEMBRO - 2006 D.O. PODER EXECUTIVO
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MATO
GROSSO

Lei n° 9.111, de 15 de abril de 2009 - Institui o Fórum Mato-grossense de
Mudanças Climáticas e dá outras providências.
Lei nº 9.878, de 7 de janeiro de 2013 - Cria o Sistema Estadual de Redução
de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação,
Manejo Florestal Sustentável e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal
– REDD+ no Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
LEI N° 9.111, DE 15 DE ABRIL DE 2009.
Institui o Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas e dá
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em
vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a
seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas, com o
objetivo geral de mobilizar e conscientizar a sociedade Mato-grossense sobre o fenômeno das
mudanças climáticas globais.
Art. 2º O Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas tem como objetivos
específicos:
I - promover a articulação dos órgãos e entidades públicas e privadas com o Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas,
visando à formulação e implementação eficiente de políticas públicas relativas às mudanças
climáticas globais;
II - propor normas para a instituição de uma Política Estadual de Mudanças
Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras políticas
públicas correlatas;
III - estimular a cooperação entre o governo, organismos nacionais e internacionais,
agências multilaterais, organizações não-governamentais nacionais e internacionais, no campo das
mudanças climáticas globais;
IV - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações relacionados às Mudanças Climáticas;
V - propor mecanismos de incorporação da dimensão climática no processo decisório
relativo às políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de efeito estufa,
bem como estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases;
VI - promover a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação
nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, que atendam ao desenvolvimento sustentável do
Estado;
VII - incentivar projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), a fim de que se beneficiem do “mercado de carbono” decorrente do Protocolo de Kyoto;
VIII - promover a realização de estudos e pesquisas visando a consolidação de
metodologias de monitoramento da mudança global do clima;
IX - promover a criação de infra-estrutura de monitoramento e vigilância de mudança
climática; e
X - incentivar estudos e pesquisas para a implementação de soluções tecnológicas
inovadoras visando a redução da emissão de gases de efeito estufa – GEE, em Mato Grosso.
Art. 3º O Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas será presidido pelo
Governador do Estado e será composto, obrigatoriamente, por representantes de todas as
Secretarias de Estado, autarquias e fundações e empresas públicas estaduais, cujas atribuições
tenham relação com as mudanças climáticas e facultativamente, por representantes de órgãos ou
entidades públicas federais, organizações não governamentais, sindicatos, associações de classe,
federações, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo Municipal, Ministério Público,
Instituições públicas e privadas de ensino superior.
§ 1º O Fórum poderá decidir sobre a inclusão de outros órgãos e de outras entidades
públicas, privadas ou da sociedade civil, por meio de Decreto.
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§ 2º As instituições que compõem o Fórum Mato-grossense de Mudanças climáticas
deverão indicar um membro titular e um membro suplente.
Art. 4º O Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas contará com um SecretárioExecutivo, a ser designado pelo Governador do Estado, a quem incumbirá:
I - participar das reuniões do Fórum e organizar sua pauta;
II - adotar as medidas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e das Câmaras
Temáticas;
III - apresentar proposta de agenda de trabalho a ser submetida à apreciação do
Fórum.
Art. 5º O Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas poderá criar Câmaras
Temáticas, provisórias ou permanentes, sob coordenação de qualquer membro, compostas por
representantes do Governo, de setores da sociedade civil organizada, do meio empresarial, do meio
acadêmico e dos meios de comunicação social.
Parágrafo único. As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico de órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta relacionados ao tema, os quais deverão
ser convocados para exercerem essa função pelo Secretário-Executivo.
Art. 6º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas serão providos pela Casa Civil e pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, com recursos orçamentários para tanto destinados, devendo os demais
órgãos e entidades da administração pública Estadual prestar toda a colaboração solicitada pelo
Fórum e Câmaras Técnicas.
Art. 7º O Fórum estimulará a criação de Fóruns Regionais e Municipais de Mudanças
Climáticas e realizará consultas públicas em diversas regiões do Estado.
Art. 8º As funções de Secretário-Executivo, de membro do Fórum e das Câmaras
Temáticas não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 15 de abril de 2009, 188º da Independência e 121º
da República.

LEI Nº 9.878, DE 07 DE JANEIRO DE 2013.
Cria o Sistema Estadual de Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal, Conservação, Manejo
Florestal Sustentável e Aumento dos Estoques de Carbono
Florestal - REDD+ no Estado de Mato Grosso e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em
vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a
seguinte lei:
CAPÍTULO I
DO SISTEMA ESTADUAL DE REDUÇÃO DE EMISSÕES POR DESMATAMENTO E
DEGRADAÇÃO FLORESTAL, CONSERVAÇÃO, MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
E AUMENTO DOS ESTOQUES DE CARBONO FLORESTAL - REDD+
Art. 1º Fica criado o Sistema Estadual de Redução de Emissões por Desmatamento e
Degradação florestal, Conservação, Manejo Florestal Sustentável e Aumento dos Estoques de
Carbono Florestal - REDD+, que será regido por esta lei e seu Regulamento e abrangerá todos os
biomas existentes no território do Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Para os efeitos desta lei considera-se:
I - REDD+: Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal,
Conservação, Manejo Florestal Sustentável e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal;
II - emissões: liberação de gases de efeito estufa, aerossóis ou seus precursores na
atmosfera, e em área específica e período determinado;
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III - desmatamento: supressão total da vegetação nativa em uma determinada área
visando a sua conversão para um uso alternativo do solo;
IV - degradação florestal: destruição parcial da vegetação nativa em uma determinada
área devido a atividades humanas ou agentes naturais;
V - conservação: manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação,
a manutenção e a utilização sustentável do ambiente e dos recursos naturais, em uma determinada
área de vegetação nativa, estando ela ou não sob ameaça de desmatamento ou degradação florestal;
VI - manejo florestal sustentável: administração da floresta para a obtenção de
benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentabilidade do
ecossistema objeto do manejo, e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de
múltiplos produtos e subprodutos madeireiros e não madeireiros, bem como a utilização de outros
bens e serviços de natureza florestal;
VII - estoque de carbono florestal: quantidade de carbono armazenado na vegetação
nativa, presente na biomassa viva dos troncos, galhos, folhas e raízes; resíduos lenhosos, e nos
troncos caídos e galhos quebrados, liteira e outros restos de vegetação morta;
VIII - aumento dos estoques de carbono florestal: ações de promoção da regeneração
natural e de recuperação, restauração e enriquecimento da vegetação nativa em uma determinada
área, que resultem no incremento dos estoques de carbono florestal;
IX - povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral
e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
X - agricultor familiar: aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente, aos requisitos de não deter, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro)
módulos fiscais, de utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, de ter renda familiar predominantemente
originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento, e de
dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua família;
XI - consentimento livre, prévio e informado: existência comprovada de um acordo
legítimo de determinada comunidade com a sua participação em um Programa ou Projeto de
REDD+, obtido sem nenhuma forma de coação, previamente ao início da implementação do
referido Programa ou Projeto, e baseado em uma comunicação clara e inequívoca da proposta, em
linguagem de fácil compreensão para o público envolvido, permitindo a efetiva compreensão dos
seus elementos e implicações;
XII - linha de base: estimativa da quantidade futura de emissões ou remoções de gases
de efeito estufa que ocorreria sem as atividades de REDD+, calculada a partir de médias históricas,
projeções ou modelagens, utilizando-se de metodologias aprovadas no âmbito do Sistema Estadual
de REDD+;
XIII - nível de referência: projeção da quantidade futura de emissões ou remoções de
gases de efeito estufa, determinada a partir da linha de base, utilizada para contabilizar a quantidade
de reduções de emissões ou aumentos de remoções resultantes de atividades de REDD+ a serem
registradas no Sistema Estadual de REDD+;
XIV - vazamento: aumento de emissões por desmatamento ou degradação florestal
resultante de uma determinada atividade de REDD+, ocorrendo fora da área de abrangência dessa
atividade;
XV - permanência: longevidade de um reservatório de carbono e estabilidade de seus
estoques;
XVI - unidade de REDD+: quantia correspondente a uma tonelada de dióxido de
carbono (CO2) de reduções de emissões ou aumentos de remoções mensurados e verificados no
âmbito do Sistema Estadual de REDD+.
Seção I
Dos Princípios, Objetivos e Diretrizes
Art. 3º São princípios do Sistema Estadual de REDD+:
I - a compatibilidade das atividades de REDD+ com a conservação de ambientes
naturais e da diversidade biológica e com o uso sustentável das florestas, assegurando que essas
atividades não resultem na conversão de vegetação nativa;
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II - a complementaridade e consistência das ações de REDD+ com as políticas
existentes na esfera estadual ou federal e com os instrumentos e acordos internacionais dos quais o
Brasil seja signatário sobre os temas de mudanças climáticas, da prevenção e controle do
desmatamento, da conservação e do uso sustentável das florestas e da biodiversidade, da gestão
territorial e ambiental e da garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e indígenas;
III - a participação plena e efetiva nas atividades de REDD+ e na gestão e no
monitoramento do Sistema Estadual de REDD+ dos diferentes grupos sociais que exerçam um
papel relevante na conservação dos ecossistemas naturais e que sejam envolvidos ou afetados pelos
Programas, Projetos e Ações de REDD+;
IV - a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos das atividades de REDD+;
V - a valorização e o respeito aos conhecimentos, direitos e modos de vida dos povos
e comunidades tradicionais e indígenas e agricultores familiares;
VI - o consentimento livre, prévio e informado das comunidades envolvidas nas
atividades de REDD+;
VII - a transparência e publicidade das informações.
Art. 4º O Sistema tem por objetivo promover a redução progressiva, consistente e
sustentada das emissões de gases de efeito estufa decorrentes de desmatamento e degradação
florestal, bem como a conservação, o manejo florestal sustentável e a manutenção e aumento dos
estoques de carbono florestal, com vistas ao alcance das metas do Plano de Ação para a Prevenção e
Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado de Mato Grosso, da Política Estadual de
Mudanças Climáticas, quando estabelecida, e da Política Nacional de Mudança do Clima e demais
legislação pertinente.
§ 1º As metas de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, os
níveis de referência dessas emissões e a data para início da contabilização das reduções dessas
emissões no Sistema Estadual de REDD+ serão definidos por decreto com base no Plano e na
Política referidos no caput deste artigo, sempre respeitando o disposto na Política Nacional de
Mudança do Clima e demais legislações federais em vigor, devendo ser revistos periodicamente,
ouvido previamente o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas.
§ 2º As metas de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal e os
níveis de referência dessas emissões existentes na data de publicação desta lei serão observados para
a aplicação do Sistema Estadual de REDD+.
Art. 5º São diretrizes do Sistema Estadual de REDD+:
I - identificar vetores e tratar de forma efetiva e permanente as causas estruturais do
desmatamento e da degradação florestal;
II - promover a conservação e a restauração dos ecossistemas naturais e valorizar seus
serviços;
III - promover o manejo florestal sustentável de uso múltiplo das formações florestais;
IV - promover a recuperação das áreas degradadas;
V - promover a adoção de práticas sustentáveis de uso do solo nas áreas já
antropizadas que contribuam para a conservação, o manejo florestal sustentável e a manutenção e
aumento dos estoques de carbono florestal;
VI - promover o desenvolvimento socioeconômico regional bem como a melhoria da
qualidade de vida das populações locais, incluindo os povos indígenas e comunidades tradicionais;
VII - garantir a compatibilidade e integração dos objetivos, normas, metodologias e
atividades de REDD+ com as iniciativas pertinentes de níveis internacional, nacional, estadual,
municipal e de Projeto;
VIII - assegurar o monitoramento e a transparência de informações sobre as emissões
do desmatamento e da degradação florestal e as ações destinadas a reduzi-las;
IX - estabelecer mecanismos que assegurem a permanência e eliminem os riscos de
vazamento de emissões decorrentes das atividades de REDD+.
Seção II
Da Estrutura do Sistema
Art. 6º Integram o Sistema Estadual de REDD+:
I - o Conselho gestor;
II - o Painel científico;
III - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente;
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IV - o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas.
Art. 7º O Conselho gestor, órgão diretor e deliberativo do Sistema Estadual de
REDD+, será composto por até 12 membros, com composição paritária entre órgãos de governo e
organizações da sociedade civil, sendo:
I - 03 (três) representantes de órgãos do governo estadual atuantes nos temas
correlatos a REDD+, sendo obrigatoriamente um representante da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente - SEMA, que presidirá o Conselho;
II - 03 (três) representantes convidados de órgãos do governo federal atuantes nos
temas correlatos a REDD+;
III - 01 (um) representante de cada um dos seguintes grupos da sociedade civil:
a) setor de base florestal;
b) agricultura familiar;
c) agropecuária empresarial;
d) povos indígenas;
e) organizações não governamentais socioambientais com reconhecida atuação no
tema de REDD+;
f) organizações de classe com reconhecida atuação no tema de REDD+.
§ 1º Os representantes dos diferentes grupos da sociedade civil serão indicados pelos
seus pares, entre os membros do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas;
§ 2º A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA providenciará apoio para
despesas de viagem para viabilizar a participação nas reuniões do Conselho gestor dos membros da
sociedade civil que não residirem na localidade em que ocorrerem essas reuniões.
Art. 8º O Conselho gestor terá as seguintes atribuições:
I - opinar sobre o método de linha de base e os níveis de referência de emissões do
desmatamento e degradação florestal a serem adotados pelo Estado;
II - avaliar e aprovar a repartição da linha de base de emissões do desmatamento e
degradação florestal entre as diferentes regiões do Estado ou categorias de uso e ocupação da terra
existentes no Estado e demais mecanismos de distribuição e repartição dos benefícios;
III - avaliar e aprovar a criação de Programas de REDD+ e a previsão de alocação de
reduções de emissões ou aumentos de remoções aos mesmos;
IV - avaliar e aprovar as normas e metodologias a serem aplicadas e os instrumentos
específicos a serem implementados nos Programas e Projetos de REDD+;
V - definir critérios para a aprovação de Projetos de REDD+ bem como para a
previsão de alocação e a alocação de unidades de REDD+ a esses Projetos de que trata o Art. 16;
VI - definir critérios para a aprovação de Ações de preparação e apoio ao REDD+ e a
destinação de recursos de que trata o Art. 18;
VII - definir a quantidade total de reduções de emissões e aumentos de remoções a ser
alocada a Projetos e Programas de REDD+ e à Reserva do Sistema, bem como a quantidade mínima
a ser mantida na Reserva do Sistema;
VIII - apreciar os resultados de auditorias independentes do Sistema Estadual de
REDD+ e recomendar o seu permanente aperfeiçoamento;
IX - apreciar os relatórios de monitoramento dos Programas e Projetos de REDD+ e
Ações de preparação e apoio ao REDD+ e deliberar sobre os encaminhamentos a serem dados;
X - avaliar e aprovar a gestão e os critérios de aplicação de recursos financeiros do
Fundo Estadual de REDD+;
XI - tratar e resolver eventuais conflitos que possam surgir na implementação do
Sistema Estadual de REDD+.
§ 1º Sempre que necessário, o Conselho gestor ouvirá o Painel científico para obter
subsídios na realização de suas atribuições.
§ 2º Os membros do Conselho gestor poderão formular e submeter propostas
referentes a todos os temas de competência deliberativa do Conselho, sem prejuízo da competência
de formulação do órgão executor de que trata o Art. 10.
Art. 9º O Painel científico, órgão consultivo, tem por finalidade assessorar e subsidiar
os demais órgãos do Sistema Estadual de REDD+ a respeito dos métodos, parâmetros e critérios
técnicos e científicos adotados no âmbito desse Sistema.
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§ 1º O Painel científico será composto por pesquisadores, técnicos e especialistas
reconhecidos, convidados pelo presidente do Conselho gestor, com a anuência do Conselho, ou
pelo Governador do Estado;
§ 2º A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA providenciará apoio para
despesas de viagem para viabilizar a participação nas reuniões do Painel científico dos membros que
não residirem na localidade em que ocorrerem essas reuniões.
Art. 10 A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA exercerá o papel de órgão
executor, responsável pela implementação do Sistema Estadual de REDD+, competindo-lhe:
I - formular as propostas de normas, critérios e procedimentos referentes a Projetos e
Programas de REDD+ a serem submetidas ao Conselho gestor;
II - realizar periodicamente o inventário e implantar e administrar a contabilidade e o
registro das reduções de emissões e aumentos de remoções;
III - conduzir a construção de Programas de REDD+, zelando pela participação ativa
das partes interessadas e populações potencialmente envolvidas ou afetadas, incluindo a realização
de consultas públicas, conjuntamente com o Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas;
IV - implantar e manter atualizado o Cadastro dos projetos e das ações de REDD+;
V - aprovar os Projetos de REDD+, determinar a previsão de alocação de unidades de
REDD+ e autorizar o registro das reduções de emissões para os mesmos, conforme disposto no
Art. 16;
VI - aprovar as Ações de preparação e apoio ao REDD+, e determinar a destinação de
recursos de que trata o Art. 18;
VII - monitorar os Programas e Projetos de REDD+ e as Ações de preparação e
apoio ao REDD+, realizando relatórios periódicos e submetendo os mesmos à apreciação do
Conselho gestor;
VIII - administrar o Fundo Estadual de REDD+, nos termos do Art. 29;
IX - dar ampla publicidade às informações relevantes do Sistema Estadual de
REDD+, com periodicidade adequada, incluindo informações sobre os métodos e critérios
utilizados, o Cadastro de projetos e ações de REDD+, a alocação e registro de reduções de
emissões, o monitoramento dos Programas, Projetos e Ações de REDD+, o monitoramento das
emissões do desmatamento e degradação florestal, e a contabilidade das reduções de emissões e
aumentos de remoções;
X - contratar auditorias independentes para avaliação do Sistema Estadual de
REDD+;
XI - manter em funcionamento uma Ouvidoria para receber e dar o devido
encaminhamento às sugestões ou reclamações do público.
Parágrafo único Fica o Poder Executivo autorizado criar, no âmbito da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT, a Superintendência de Mudanças Climáticas, com 04
(quatro) coordenadorias, estruturas estas, necessárias à execução das atribuições estabelecidas neste
artigo.
Art. 11 Ao Fórum Estadual de Mudanças Climáticas compete mobilizar e promover a
participação das partes interessadas visando à implantação e ao desenvolvimento do Sistema
Estadual de REDD+, considerando seus objetivos específicos instituídos pela Lei nº 9.111, de 15 de
abril de 2009.
Parágrafo único. O Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, ouvido quando
necessário o Painel Científico, deverá ser consultado sobre a definição da linha de base, dos níveis de
referência e das metas de redução das emissões do desmatamento e degradação florestal, e
informado periodicamente sobre os demais aspectos da implementação do Sistema Estadual de
REDD+.
Seção III
Dos Instrumentos
Art. 12 São instrumentos do Sistema Estadual de REDD+:
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I - os Programas, Projetos e Ações de Preparação e Apoio de REDD+;
II - o Cadastro de Projetos e Ações de REDD+;
III - a Contabilidade estadual de REDD+;
IV - o Registro estadual de REDD+;
V - a Reserva do Sistema Estadual de REDD+;
VI - a Gestão de recursos, bens e serviços de REDD+;
VII- a Distribuição e repartição de benefícios de REDD+;
VIII - a Cooperação Municipal, Nacional e Internacional.
Subseção I
Dos Programas, Projetos e Ações de Preparação e Apoio de REDD+
Art. 13 Serão criados Programas de REDD+ pelo poder público, com a participação
dos grupos da sociedade civil envolvidos ou afetados e após aprovação do Conselho gestor, com a
finalidade de promover, orientar e disciplinar a implementação do Sistema Estadual de REDD+.
§ 1º Os Programas de REDD+ são conjuntos de diretrizes, normas e instrumentos de
incentivos, podendo incluir instrumentos econômicos, fiscais, administrativos e creditícios para
fomento e desenvolvimento de atividades compatíveis com os objetivos do Sistema Estadual de
REDD+, aplicáveis a determinados grupos sociais ou setores da economia, a temas ou tipos de
atividades específicos, ou a determinadas regiões geográficas do Estado.
§ 2º Os Programas de REDD+ deverão ter objetivos quantificados de reduções de
emissões ou aumento de remoções.
§ 3º Os Programas de REDD+ deverão ter mecanismos participativos de gestão e
monitoramento.
§ 4º Os Programas de REDD+ deverão apresentar conformidade com os Planos
Estaduais e Nacionais de Prevenção e Combate aos Desmatamentos e Queimadas e de Mudanças
Climáticas, o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, a Política Florestal do Estado e demais
normas e políticas nacionais e estaduais aplicáveis.
§ 5º A Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA coordenará a construção dos
Programas de REDD+ e deverá promover a participação de que trata o caput.
§ 6º Na aprovação do Programa de REDD+, será feita uma previsão de alocação de
reduções de emissões ou aumento de remoções ao mesmo, considerando os resultados esperados do
Programa e as metas do Estado para o período e a área correspondente.
Art. 14 Podem constituir Projetos de REDD+ conjuntos de atividades desenvolvidas
por agentes públicos e privados no âmbito dos Programas de REDD+, que, de forma mensurável,
verificável e comunicável, contribuam entre outras finalidades para:
I - reduzir o desmatamento e a degradação florestal e as emissões de gases de efeito
estufa associadas;
II - garantir a conservação de áreas de vegetação nativa;
III - estimular o manejo sustentável de florestas nativas, madeireiro ou não madeireiro;
e
IV - promover o aumento dos estoques de carbono florestal, mediante atividades de
recuperação e restauração de áreas com espécies florestais nativas, excluídos o plantio em
monocultura e a conversão de formações vegetais nativas ou de áreas em processo adiantado de
regeneração natural.
§ 1º Atividades de promoção da adoção de práticas agropecuárias sustentáveis
permitindo melhorar o uso das áreas já antropizadas e reduzir a pressão de desmatamento e
degradação florestal, quando desenvolvidas em conjunto e de forma complementar com atividades
previstas nos incisos II a IV deste artigo, poderão ser incluídas em Projetos de REDD+, nos termos
a serem definidos em regulamento.
§ 2º Atividades consistentes com o disposto no caput e nos incisos deste artigo, quando
não estiverem enquadradas em Programas de REDD+ existentes, poderão constituir Projetospilotos de REDD+, nos termos a serem definidos em regulamento, podendo servir de referência
para a construção de Programas de REDD+.
Art. 15 Os Programas e Projetos de REDD+ devem respeitar os seguintes critérios e
salvaguardas:
I - transparência sobre a destinação dos benefícios públicos e privados recebidos;
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II - conformidade com os Programas de REDD+ aplicáveis, no caso dos Projetos de

III - emprego de métodos aprovados pelo Conselho gestor para a definição da linha de
base e nível de referência, a prevenção dos vazamentos, a mensuração, verificação e comunicação
dos resultados e a garantia da permanência;
IV - justiça e equidade na repartição dos benefícios econômicos e sociais;
V - contribuição com o desenvolvimento socioeconômico regional e com a melhoria
da qualidade de vida das populações locais;
VI - participação plena e efetiva, na sua construção e modelo de gestão, dos atores
sociais envolvidos ou potencialmente afetados;
VII - respeito aos conhecimentos, direitos e modos de vida das populações indígenas e
agricultores familiares, quando aplicável.
Parágrafo único. Os Programas e Projetos de REDD+ também deverão respeitar os
critérios e salvaguardas que venham a ser estabelecidos pela legislação federal, os acordos
internacionais em que o Brasil seja signatário e o regulamento desta lei.
Art. 16 Os Projetos de REDD+, para serem integrantes do Sistema Estadual de
REDD+ e receberem alocações de reduções de emissões ou aumentos de remoções, deverão ser
aprovados e monitorados pela SEMA, nos termos a serem definidos em regulamento.
§ 1º A aprovação do Projeto de REDD+ é o processo responsável por atestar seu
atendimento aos princípios e critérios do Sistema Estadual de REDD+.
§ 2º Na aprovação do Projeto de REDD+, será feita uma previsão de alocação de
reduções de emissões ou aumento de remoções ao mesmo, considerando os resultados esperados do
Projeto e previsão de alocação ao Programa de REDD+ correspondente.
§ 3º Os Projetos de REDD+ deverão implementar atividades periódicas de
mensuração, comunicação e verificação dos seus resultados, incluindo dos critérios e salvaguardas de
que trata o Art. 15;
§ 4º A alocação e registro de determinada quantidade de reduções de emissões ou
aumento de remoções aos Projetos será feita de acordo com os resultados aferidos na verificação.
§ 5º Os Projetos não aprovados não receberão alocação de reduções de emissões ou
aumentos de remoções, mas suas reduções de emissões ou aumentos de remoções eventualmente
certificadas em outro sistema de registro deverão ser comunicados à SEMA para inserção na
Contabilidade estadual de REDD+.
Art. 17 Podem constituir Ações de preparação e apoio ao REDD+ conjuntos de
atividades desenvolvidas por agentes públicos e privados, necessárias à consecução dos objetivos de
REDD+, que contribuam para:
I - disseminar informações, realizar consultas e desenvolver capacidades técnicas sobre
mudanças climáticas e REDD+ para gestores públicos e a sociedade em geral;
II - desenvolver e implantar a estrutura de gestão e os instrumentos do Sistema
Estadual de REDD+;
III - promover a regularização fundiária e ambiental dos imóveis rurais, incluindo os
assentamentos da reforma agrária e as unidades de conservação;
IV - fortalecer os sistemas de monitoramento, fiscalização e responsabilização do
desmatamento, da exploração florestal e das queimadas ilegais.
§ 1º As Ações de preparação e apoio ao REDD+ devem ser complementares ou
integradas aos Programas de REDD+ aplicáveis.
§ 2º As Ações de preparação e apoio ao REDD+ não poderão substituir atividades já
desenvolvidas com recursos oriundos do orçamento público.
Art. 18 As Ações de preparação e apoio ao REDD+, para serem integrantes do
Sistema Estadual de REDD+ e receberem destinação de recursos do Fundo Estadual de REDD+,
deverão ser aprovadas e monitoradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA nos
termos a serem definidos em regulamento.
§ 1º A destinação de recursos do Fundo Estadual de REDD+ de que trata o caput será
feita considerando o orçamento de cada Ação de preparação e apoio ao REDD+, os recursos já
obtidos de outras fontes para a Ação e os recursos disponíveis no Fundo, e deverá ser aprovada pelo
Conselho gestor.
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§ 2º As Ações de preparação e apoio ao REDD+ deverão monitorar e reportar
periodicamente resultados quantificáveis utilizando indicadores correspondentes aos seus objetivos,
dos quais dependerá a continuidade dos repasses de recursos do Fundo Estadual de REDD+.
Subseção II
Do Cadastro de projetos e ações de REDD+
Art. 19 O Cadastro de projetos e ações de REDD+ é um instrumento de controle do
Sistema Estadual de REDD+ pelo qual os Projetos de REDD+ e as Ações de preparação e apoio ao
REDD+ são incluídos nesse Sistema e as informações referentes a esses Projetos e Ações são
inseridas e mantidas e disponibilizadas para a sociedade.
§ 1º Todos os Projetos de REDD+ e Ações de preparação e apoio ao REDD+ com
abrangência total ou parcial no território do Estado de Mato Grosso devem ser cadastrados no
Sistema Estadual de REDD+.
§ 2º Os documentos apresentados e gerados nos processos de aprovação e
monitoramento referidos nos Art. 16 e Art. 18 integram o Cadastro de projetos e ações de REDD+.
Art. 20 As informações contidas no Cadastro de projetos e ações de REDD+ são de
natureza pública e serão disponibilizadas ao governo federal para fins de integração num futuro
sistema ou regime nacional de REDD+.
Subseção III
Da Contabilidade estadual de REDD+
Art. 21 A contabilidade estadual de REDD+ é o instrumento de contabilização das
reduções de emissões do desmatamento e da degradação florestal e dos aumentos de remoções
resultantes de atividades de aumento dos estoques de carbono florestal ocorridos no território do
estado, expressos em toneladas de dióxido de carbono (CO2).
Art. 22 As metas de reduções de emissões e as previsões de alocação de reduções de
emissões ou aumentos de remoções aos Programas e Projetos de REDD+ serão contabilizadas na
Contabilidade estadual de REDD+, visando permitir o planejamento do Sistema e viabilizar a
captação de recursos para a implementação desses Programas e Projetos.
Parágrafo único. O total das previsões de alocação de reduções de emissões aos
Programas e Projetos de REDD+ não poderá exceder a meta de reduções de emissões do Estado
para o período correspondente, considerando, ainda, a quantidade a ser destinada à Reserva do
sistema.
Art. 23 A quantidade total de reduções de emissões do desmatamento e da degradação
florestal ocorridas no território estadual será mensurada, comunicada, verificada e contabilizada
periodicamente na Contabilidade estadual de REDD+.
§ 1º A mensuração de que trata o caput será realizada pela SEMA com base no
inventário estadual de emissões e na estimativa anual de emissões oriundas do desmatamento e da
degradação florestal, comparada com a linha de base e os níveis de referência.
§ 2º A comunicação de que trata o caput consiste na divulgação dos métodos, dados e
resultados das mensurações e será realizada pela SEMA.
§ 3º Na contabilização e na comunicação sobre as reduções de emissões e aumentos de
remoções alcançados, os resultados eventualmente obtidos com recursos dos mercados de carbono
serão informados e destacados do total.
§ 4º Na contabilização e na comunicação sobre as reduções de emissões alcançadas, as
reduções de emissões da degradação florestal serão informadas separadamente das reduções de
emissões do desmatamento.
§ 5º A verificação de que trata o caput será feita por uma terceira parte independente,
contratada para essa finalidade.
Art. 24 As alocações de reduções de emissões ou aumentos de remoções aos
Programas e Projetos de REDD+ e à Reserva do sistema também serão contabilizadas na
Contabilidade estadual de REDD+.
Subseção IV
Do Registro Estadual de REDD+
Art. 25 As reduções de emissões ou aumentos de remoções mensurados e verificados
no âmbito do Sistema Estadual de REDD+, expressos em unidades de REDD+, poderão ser
alocados a Programas e Projetos de REDD+ e à Reserva do Sistema, ou usados diretamente pelo
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Estado para obter recursos financeiros visando viabilizar investimentos e ações que contribuam com
os objetivos do Sistema Estadual de REDD+.
§ 1º A quantidade total de unidades de REDD+ a ser alocada a Projetos e Programas
de REDD+ e à Reserva do Sistema será definida periodicamente pelo Conselho gestor,
considerando os Programas e Projetos de REDD+ existentes e a meta de Reserva do Sistema.
§ 2º A alocação de unidades de REDD+ aos Projetos de REDD+ será feita em função
da quantidade de reduções de emissões ou aumento de remoções mensuradas, verificadas e
comunicadas de cada Projeto de REDD+, de acordo com as regras do Programa de REDD+
aplicável, as disposições de distribuição e repartição dos benefícios referidas nos Arts. 30 e 31 e os
critérios a serem definidos pelo Conselho gestor.
§ 3º As unidades de REDD+ alocadas a Programas de REDD+ e não alocadas a
Projetos de REDD+ poderão ser usadas pelo Estado para obter recursos financeiros de fontes
nacionais ou internacionais, oriundos de doação, de mecanismos de pagamento por performance ou,
ainda, de mercados de carbono, visando financiar esses Programas.
§ 4º As unidades de REDD+ não alocadas a Programas e Projetos de REDD+ ou à
Reserva do sistema poderão ser usadas pelo Estado para obter recursos financeiros junto às fontes
elencadas no § 3º deste artigo, a serem destinados ao Fundo Estadual de REDD+, visando viabilizar
Ações de preparação e apoio do REDD+.
§ 5º Os proponentes de Projetos de REDD+ a quem forem alocadas unidades de
REDD+, poderão usar as mesmas para obter recursos financeiros das fontes referidas no § 3º deste
artigo.
Art. 26 O Registro Estadual de REDD+ é o instrumento de registro no Sistema
Estadual de REDD+ das alocações de unidades de REDD+ e das transações de títulos oriundos das
unidades de REDD+ registradas.
§ 1º Toda alocação de unidades de REDD+ aos Programas e Projetos de REDD+ ou
à Reserva do Sistema de REDD+ deverá ser inserida no Registro estadual de REDD+, de forma a
prevenir qualquer risco de dupla contagem de reduções de emissões ou aumentos de remoções.
§ 2º Toda transação de unidades de REDD+ registradas também deverá ser inserida
no Registro estadual de REDD+, de forma a garantir sua rastreabilidade.
§ 3º As informações contidas no Registro Estadual de REDD+ são de natureza
pública e serão disponibilizadas ao governo federal para fins de integração no sistema ou regime
nacional de REDD+.
§ 4º O Registro Estadual de REDD+ poderá ser operado diretamente pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente - SEMA ou por uma terceira parte devidamente homologada, nos
termos desta lei e dos seus regulamentos.
Subseção V
Da Reserva do Sistema Estadual de REDD+
Art. 27 Fica instituída a Reserva do Sistema Estadual de REDD+, a ser constituída por parte das
unidades de REDD+ geradas, visando assegurar o funcionamento desse sistema em caso de não
permanência ou reversão das reduções de emissões ou aumentos de remoções.
§ 1º O Conselho gestor estabelecerá a quantidade mínima de unidades de REDD+ a
ser mantida na Reserva do sistema.
§ 2º As unidades de REDD+ geradas entre a data do início da contabilização e a
regulamentação desta lei poderão ser alocadas à Reserva do sistema ou a Programas e Projetos de
REDD+.
§ 3º As unidades de REDD+ da Reserva do sistema poderão ser utilizadas para
alocação a Programas e Projetos de REDD+ de que trata o art. 25, caso seja verificada na
contabilidade do sistema, em um determinado ano, um aumento de emissões do desmatamento ou
da degradação florestal, ou uma redução dessas emissões menor que os resultados aferidos pelos
Programas e Projetos de REDD+.
§ 4º As unidades de REDD+ da Reserva do sistema também poderão ser utilizadas
como garantia de permanência para Projetos de REDD+ contra eventuais reversões de reduções de
emissões ou de aumentos de remoções devidas a causas naturais de força maior, tais como secas,
inundações ou outras, ou não intencionais.
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§ 5º As unidades de REDD+ da Reserva do sistema que estiverem além da quantidade
mínima de que trata o § 1º deste artigo poderão ser usadas para obtenção de recursos de que trata o
Art. 25, § 3º.
§ 6º As condições de utilização de unidades de REDD+ da Reserva do sistema de que
tratam os §§ 3º, 4º e 5º deste artigo deverão ser aprovadas pelo Conselho gestor.
Subseção VI
Da Gestão de recursos, bens e serviços de REDD+
Art. 28 Fica o Estado autorizado, por meio de sua Administração Direta ou Indireta, a
alienar títulos decorrentes de reduções de emissões ou aumentos de remoções de sua titularidade,
desde que devidamente contabilizadas ou registradas.
§ 1º Os títulos referidos no caput poderão ser alienados em Bolsas de Valores,
Mercadorias e de Futuros e entidades administradoras de mercados de balcão organizado,
autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, no Mercado Brasileiro de
Reduções de Emissões (MBRE) ou em outros mercados nacionais ou internacionais que respeitem a
legislação nacional e internacional em vigor.
§ 2º O Estado poderá, por sua Administração Direta ou Indireta, mediante
instrumento contratual específico, prestar serviço a agentes públicos e privado para comercialização
de ativos e títulos de sua titularidade decorrentes de reduções de emissões e aumentos de remoções.
Art. 29 Fica o Poder Público estadual autorizado a criar o Fundo Estadual de
REDD+, vinculado à SEMA, com o objetivo de receber e aplicar recursos para a gestão do Sistema
Estadual de REDD+ e a implementação de Ações de preparação e apoio ao REDD+.
§ 1º O Fundo Estadual de REDD+ será constituído com recursos provenientes de
dotações orçamentárias, doações e parcerias de agentes públicos e privados, nacionais e
internacionais que visem à redução de emissões por desmatamento e degradação florestal e ao
aumento de remoções, bem como com recursos obtidos junto aos mercados de carbono, incluindo a
venda pelo Estado de títulos oriundos de reduções de emissões ou aumentos de remoções
devidamente registradas, entre outras fontes a serem definidas em regulamento.
§ 2º Os recursos captados pelo Fundo Estadual de REDD+ serão aplicados para as
seguintes finalidades:
a) Desenvolvimento, implantação e funcionamento do Cadastro Estadual de REDD+,
da Contabilidade Estadual de REDD+, incluindo o inventário, mensuração, verificação e
comunicação das reduções de emissões e aumento de remoções, e do Registro Estadual de REDD+,
bem como de outros instrumentos eventualmente necessários ao Sistema Estadual de REDD+;
b) Realização das Ações de preparação e apoio ao REDD+, conforme previsto no Art.
18;
c) Elaboração de Programas e Projetos de REDD+;
d) Custeio das atividades e funções dos órgãos do Sistema Estadual de REDD+.
§ 3º A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA terá a responsabilidade pela
gestão do Fundo Estadual de REDD+, sendo que os critérios para aplicações de recursos deverão
ser aprovados pelo Conselho gestor.
Subseção VII
Da Distribuição e repartição de benefícios
Art. 30 A linha de base e os níveis de referência das emissões do desmatamento e
degradação florestal de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 4º serão objetos de uma repartição entre as
diferentes regiões do Estado ou categorias de uso e ocupação da terra existentes no Estado,
observadas e ressalvadas eventuais disposições aplicáveis ou em contrário na legislação federal.
§ 1º A repartição de que trata o caput será espacialmente explícita e apresentada em um
mapa cobrindo o território estadual, que será disponibilizado à sociedade junto com a metodologia
empregada em sua elaboração.
§ 2º A repartição de que trata o caput levará em consideração uma combinação dos
níveis históricos de desmatamento e degradação florestal nas diferentes áreas e dos estoques de
carbono florestal remanescentes nas mesmas.
§ 3º A linha de base calculada e os níveis de referência definidos para cada área se
aplicarão aos Programas e Projetos de REDD+ a serem desenvolvidos nas mesmas.
§ 4º O Conselho gestor definirá critérios e metodologias para a repartição de que trata
o caput, levando em consideração metodologias existentes e sendo empregadas para Projetos de
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REDD+ em desenvolvimento ou implementação, e aprovará o produto final, cuja elaboração será
de responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.
Art. 31 Outros mecanismos de distribuição e repartição dos benefícios, incluindo cotas
de unidades de REDD+ para os Programas de REDD+ e normas para a aplicação e distribuição de
recursos financeiros auferidos com Projetos de REDD+, dentre outros, poderão ser desenvolvidos e
estabelecidos por iniciativa do Conselho gestor.
Subseção VIII
Da Cooperação Municipal, Nacional e Internacional
Art. 32 O Estado de Mato Grosso poderá estabelecer acordos de cooperação com
municípios, com outros estados e com a União, bem como com instituições públicas e privadas de
outros países para implementação dos objetivos do Sistema Estadual de REDD+.
CAPÍTULO II
DA ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Art. 33 Para os efeitos desta lei, são elegíveis para inclusão em Programas e Projetos de
REDD+, no âmbito do Sistema Estadual de REDD+, ressalvadas as competências dos órgãos
federativos e municipais, áreas de vegetação nativa ou áreas destinadas à recuperação dessa
vegetação situadas em:
I - unidades de conservação legalmente instituídas;
II - terras indígenas;
III - territórios quilombolas;
IV - outras áreas legitimamente ocupadas por populações tradicionais;
V - assentamentos rurais da reforma agrária;
VI - propriedades e posses rurais de domínio privado;
VII - outros imóveis rurais de domínio público.
§ 1º O desenvolvimento de Programas e Projetos de REDD+ em propriedades e
posses rurais de domínio privado está condicionado à comprovação da sua regularidade ambiental,
mediante Cadastro Ambiental Rural e da sua regularidade fundiária, não podendo existir disputa
sobre os direitos de propriedade e posse, conforme documentação a ser estabelecida em
regulamento.
§ 2º Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente e de Reserva Legal
devidamente regularizadas conforme legislação em vigor serão elegíveis para Programas e Projetos
de REDD+.
§ 3º A eventual participação de áreas de domínio da União ou de municípios no
Sistema Estadual de REDD+ se dará mediante estabelecimento de acordos de cooperação conforme
Art. 32, entre outras modalidades legalmente admissíveis.
§ 4º A aprovação de um Programa ou Projeto de REDD+ não constitui prova de
posse ou propriedade da terra.
§ 5º A elegibilidade das áreas de que trata o caput condiciona-se à comprovação de
vínculo da área ao Programa ou Projeto de REDD+ por período compatível com a permanência
dos estoques de carbono florestal e respectivo efeito benéfico ao sistema climático, conforme
critérios a serem aprovados pelo Conselho gestor.
Art. 34 Podem ser proponentes legítimos de Projetos de REDD+ no âmbito do
Sistema Estadual de REDD+:
I - O poder público e seus órgãos de administração direta e indireta, na abrangência de
seus respectivos territórios e competências;
II - Os proprietários ou possuidores legítimos de áreas rurais, individual ou
coletivamente, dentro dos limites de suas propriedades e posses, que desenvolverem atividades de
REDD+;
III - Os detentores de direitos de uso ou usufruto de áreas rurais ou de recursos
florestais, dentro dos limites das áreas objeto desse direito, que desenvolverem atividades de
REDD+, desde que o instrumento legal que estabelecer esses direitos não contenha disposições em
contrário.
§ 1º No caso de Projetos de REDD+ propostos pelo poder público, os proprietários
ou possuidores legítimos de áreas rurais e os detentores de direitos de uso ou usufruto de áreas
rurais ou de recursos florestais têm a prerrogativa de aceitar ou não a implementação da ação
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proposta em suas respectivas áreas e de participar da definição da repartição dos benefícios a serem
auferidos como resultado da ação de REDD+.
§ 2º Proponentes legítimos poderão se associar ou consorciar entre si ou a terceiros
para propor e executar Projetos de REDD+.
Art. 35 Os recursos auferidos de Programas e Projetos de REDD+ em unidades de
conservação, no âmbito do Sistema Estadual de REDD+, devem ser aplicados segundo os critérios
previstos na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 que o regulamenta.
§ 1º Os recursos não aplicados na área do Projeto devem ser destinados
exclusivamente ao desenvolvimento e implementação do Programa onde se insere o Projeto, ou ao
cumprimento dos demais objetivos do Sistema Estadual de REDD+.
§ 2º O desenvolvimento de Programas e Projetos de REDD+ em unidades de
conservação no âmbito do Sistema Estadual de REDD+ deverá ter o acompanhamento do
respectivo órgão gestor, com o intuito de assegurar os objetivos de conservação da unidade e a
proteção e a promoção dos direitos das populações tradicionais legalmente residentes, quando
existentes.
Art. 36 Os Programas e Projetos de REDD+ desenvolvidos nas áreas referidas nos
incisos II, III e IV do Art. 33 localizadas no território mato-grossense, para fins de sua participação
no Sistema Estadual de REDD+, deverão atender aos critérios previstos nesta lei, além da legislação
federal em vigor.
§ 1º Para o disposto no caput, os Programas e Projetos de REDD+ desenvolvidos em
terras indígenas deverão ter o acompanhamento do órgão federal responsável, com o intuito de
assegurar a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas.
§ 2º Para o disposto no caput, os Projetos de REDD+ deverão se basear em um plano
de gestão de longo prazo da referida área que assegure a capacidade de produção de subsistência da
comunidade, considerando a previsão de crescimento da população, bem como a preservação de sua
cultura e modos de vida.
Art. 37 Nos Programas e Projetos de REDD+ desenvolvidos nas áreas referidas nos
incisos II a V do Art. 33, para fins de sua participação no Sistema Estadual de REDD+, deve ser
garantida a participação das populações legalmente residentes em todas as etapas e processos de
tomada de decisão, incluindo os referentes à definição, negociação e repartição dos benefícios
estabelecidos, observado o princípio do consentimento livre, prévio e informado, mediante
procedimento a ser definido em regulamento.
Parágrafo único. Para o disposto no caput, os Programas e Projetos de REDD+ devem
contribuir para a proteção e recuperação ambiental, a redução da pobreza, a promoção de
alternativas econômicas sustentáveis, da autonomia, da inclusão social e a melhoria das condições de
vida das pessoas, comunidades e povos que vivem nas áreas de aplicação e de influência destes,
vedada a utilização dos recursos auferidos para finalidades distintas desses objetivos.
Art. 38 Para fins de sua participação no Sistema Estadual de REDD+, Programas e
Projetos de REDD+ desenvolvidos em unidades de conservação de uso sustentável e em
assentamentos rurais devem obedecer às regras previstas no Art. 37.
Art. 39 No caso de Programas e Projetos de REDD+ em propriedades privadas, a
transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo com o Programa ou
Projeto de REDD+.
Parágrafo único. Para propriedades privadas, a participação em Programas ou Projetos
de REDD+ deverá ser registrada à margem da matrícula dos referidos imóveis.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40 Deverá ser contratada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA,
periodicamente, auditoria externa independente para avaliar a eficácia, a eficiência e os impactos
socioambientais e econômicos da implementação do Sistema Estadual de REDD+, à qual será dada
ampla divulgação e plena transparência.
Art. 41 O regulamento desta lei estabelecerá os preços públicos a serem cobrados para
os atos referentes às diferentes etapas do cadastro de Projetos e Ações de REDD+ e registro de
reduções de emissões ou aumento de remoções, dentre outros necessários à implementação do
Sistema Estadual de REDD+.
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Art. 42 Os Projetos de REDD+ já existentes ou em desenvolvimento na data de
publicação desta lei deverão efetuar seu cadastro conforme o disposto no Art. 18, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a partir da regulamentação desta lei, e cumprirem os demais critérios e
requisitos previstos nesta lei, para integrarem o Sistema Estadual de REDD+.
Art. 43 O detalhamento da implementação do Sistema Estadual de REDD+, bem
como eventuais casos omissos nesta lei, serão definidos em regulamento próprio.
Art. 44 Fica estabelecido o prazo de um ano a partir da publicação desta lei,
prorrogável por igual período, para a regulamentação desta lei e a instalação e implementação das
estruturas e instrumentos nela previstos.
Art. 45 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 07 de janeiro de 2013, 192º da Independência e 125º da
República.
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MINAS
GERAIS

Decreto nº 44.042, de 9 de junho de 2005 - Institui o Fórum Mineiro de
Mudanças Climáticas.
Decreto nº 44.543, de 13 de junho de 2007 - Altera o Decreto nº 44.042, de 9
de junho de 2005, que institui o Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas.
Decreto nº 45.229, de 3 de dezembro de 2009 - Regulamenta medidas do
Poder Público do Estado de Minas Gerais referentes ao combate às mudanças
climáticas e gestão de emissões de gases de efeito estufa e dá outras
providências.
DECRETO Nº 44.042, DE 09 DE JUNHO DE 2005.
Institui o Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que
lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado, e tendo em vista a necessidade de se
promover a discussão no Estado sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais, com o
objetivo geral de promover a discussão no Estado de Minas Gerais sobre o fenômeno das mudanças
climáticas globais, visando a recolher subsídios para a formulação de políticas públicas a serem
implementadas.
Art. 2º O Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais tem como objetivos
específicos:
I - promover a articulação dos órgãos e entidades públicas estaduais com o Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, além
de outras iniciativas públicas ou privadas, visando à formulação e implementação eficiente de
políticas públicas relativas às mudanças climáticas globais;
II - propor normas para a instituição de uma Política Estadual de Mudanças
Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras políticas
públicas correlatas;
III - promover a cooperação entre o governo, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não- governamentais internacionais no campo das mudanças climáticas
globais;
IV - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações relacionados às Mudanças Climáticas;
V - propor mecanismos de incorporação da dimensão climática no processo decisório
relativo às políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de efeito estufa,
bem como estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases;
VI - promover a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação
nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, que atendam ao desenvolvimento sustentável do
Estado;
VII - incentivar projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), a fim de que se beneficiem do "mercado de carbono" decorrente do Protocolo de Kyoto;
VIII - promover a realização de estudos e pesquisas visando a consolidação de
metodologias de monitoramento da mudança global do clima;
IX - promover a criação de infra-estrutura de monitoramento e vigilância de mudança
climática;
X - promover estudos e pesquisas visando a implementação de soluções tecnológicas
inovadoras para atender ao MDL.
Art. 3º - O Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais será presidido pelo
Governador do Estado e terá a seguinte composição:
I - representando o Poder Público Estadual:
a) Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
b) Secretário de Estado de Governo;
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c) Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
d) Secretário de Estado de Fazenda;
e) Secretário de Estado de Saúde;
f) Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
g) Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
h) Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
i) Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; e
II - dois representantes de organizações não-governamentais legalmente constituídas
no Estado de Minas Gerais, para a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, que façam
parte do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, escolhidos pelos membros deste
segmento;
III - cinco representantes de universidades constituídas no Estado de Minas Gerais,
com notório conhecimento relativo aos problemas da mudança do clima;
IV - dois representantes do setor produtivo, membros do COPAM, escolhidos pelos
representantes desse segmento;
V - um representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais - CREA-MG; e
VI - dois representantes da Associação Mineira de Municípios - AMM, escolhidos
pelos membros desta Associação.
Parágrafo único. Os membros do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais
poderão indicar um representante suplente. (artigo com redação dada pelo Decreto nº 44.543, de 13
de junho de 2007)
Art.4º O Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais contará com um SecretárioExecutivo, a ser designado pelo Governador do Estado, a quem incumbirá:
I - participar das reuniões do Fórum e organizar sua pauta; e
II - adotar as medidas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e
das Câmaras Temáticas.
Art. 5º O Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais poderá criar
Câmaras Temáticas, provisórias ou permanentes, sob coordenação de
qualquer membro, compostas por representantes do Governo, de setores da
sociedade civil organizada, do meio empresarial, do meio acadêmico e dos
meios de comunicação social.
Parágrafo único. As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico
de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta
relacionados ao tema, os quais deverão ser convocados para exercerem essa
função pelo Secretário-Executivo.
Art.6º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos
trabalhos do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais serão providos pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, correndo as eventuais
despesas à conta das respectivas entidades.
Art. 7º O Secretário-Executivo apresentará proposta de agenda de trabalho a ser
submetida à apreciação do Fórum.
Art. 8º O Fórum estimulará a criação de Fóruns Regionais e Municipais de Mudanças
Climáticas e realizará consultas públicas em diversas regiões do Estado.
Art. 9º As funções de Secretário-Executivo, de membro do Fórum e das Câmaras
Temáticas não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
Art.10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de junho de 2005; 217º da
Inconfidência Mineira e 184º da Independência do Brasil.
Aécio Neves - Governador do Estado
(Publicação - Minas Gerais Diário do Executivo - 10/06/2005)
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DECRETO Nº 44.543, DE 13 DE JUNHO DE 2007.
Altera o Decreto nº 44.042, de 9 de junho de 2005,
que institui o Fórum Mineiro de Mudanças
Climáticas Globais.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que
lhe confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, DECRETA:
Art. 1º - O art. 3º do Decreto nº 44.042, de 9 de junho de 2005, que institui o Fórum
Mineiro de Mudanças Climáticas Globais, passa a vigorar com nova redação:
"Art. 3º - O Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais será presidido pelo
Governador do Estado e terá a seguinte composição:
I - representando o Poder Público Estadual:
a) Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
b) Secretário de Estado de Governo;
c) Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
d) Secretário de Estado de Fazenda;
e) Secretário de Estado de Saúde;
f) Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
g) Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
h) Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
i) Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; e
II - dois representantes de organizações não-governamentais legalmente constituídas
no Estado de Minas Gerais, para a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, que façam
parte do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, escolhidos pelos membros deste
segmento;
III - cinco representantes de universidades constituídas no Estado de Minas Gerais,
com notório conhecimento relativo aos problemas da mudança do clima;
IV - dois representantes do setor produtivo, membros do COPAM, escolhidos pelos
representantes desse segmento;
V - um representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais - CREA-MG; e
VI - dois representantes da Associação Mineira de Municípios - AMM, escolhidos
pelos membros desta Associação.
Parágrafo único. Os membros do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais
poderão indicar um representante suplente. "(nr)
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de junho de 2007;
219º da Inconfidência Mineira e 185º da Independência do Brasil.
AÉCIO NEVES
GOVERNADOR DO ESTADO
(Publicação - Diário do Executivo - Minas Gerais – 14/07/2007)

DECRETO Nº 45.229, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2009
Regulamenta medidas do Poder Público do Estado
de Minas Gerais referentes ao combate às mudanças
climáticas e gestão de emissões de gases de efeito
estufa e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que
lhe confere o inciso VII do art. 90, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto na Lei nº
7.772, de 8 de setembro de 1980, DECRETA:
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Art. 1º Este Decreto regulamenta medidas do Poder Público do Estado referentes ao
combate às mudanças climáticas e gestão de emissão de gases de efeito estufa, tendo em vista o
disposto na Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980.
Art. 2º Fica instituído o Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de
Efeito Estufa de Empreendimentos no Estado.
§ 1º O Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa de
Empreendimentos no Estado é um programa que tem por finalidade estimular a prática sistemática
de declarações dessas emissões, por meio do uso de metodologia internacionalmente aceita
Greenhouse Gas Protocol - GHG Protocol, bem como incentivar a redução das mesmas, inclusive
por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto ou mecanismos
equivalentes ou substitutos.
§ 2º Para os efeitos deste Decreto a expressão "Registro Público" e as palavras
"Registro" e "Programa" equivalem à denominação do Registro Público Voluntário das Emissões
Anuais de Gases de Efeito Estufa de Empreendimentos no Estado de Minas Gerais.
Art. 3º O Registro Público a que se refere o art. 2º é facultado a todos os
empreendimentos, independentemente de estarem sujeitos ao licenciamento ambiental ou à
Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF.
Parágrafo único. Os empreendimentos que aderirem ao Registro Público deverão
concordar em declarar e registrar suas emissões anuais de gases de efeito estufa, sua produção,
consumo e venda de energia elétrica, bem como a produção anual de bens ou de serviços e o
respectivo valor adicionado, de acordo com as orientações e procedimentos estabelecidos por meio
de deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.
Art. 4º Os empreendimentos que aderirem ao Programa poderão fazer jus, no mínimo,
aos seguintes benefícios, na medida da manutenção de seus registros anuais e ocorrência ou não de
redução de intensidade de suas emissões de gases de efeito estufa:
I - direito de uso do selo "Empreendimento Integrante do Registro Público Voluntário
das Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa", a ser concedido anualmente pela Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM;
II - direito de figurar na lista dos "Empreendimentos Integrantes do Registro Público
Voluntário de Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa", a ser publicada anualmente pela FEAM;
III - direito de figurar na lista dos "Empreendimentos com Redução de Intensidade de
Emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE" a ser publicada anualmente pela FEAM;
IV - desconto percentual sobre o valor do custo de análise do requerimento de
revalidação de Licença de Operação - LO ou de renovação da AAF; e V - incremento de um ano no
prazo da LO a ser revalidada ou da AAF a ser renovada, a ser aplicado quando da revalidação ou da
renovação e observados os limites legais da legislação pertinente.
§1º Somente farão jus aos benefícios previstos neste artigo os empreendimentos que
não estiverem inscritos na dívida pública estadual e forem portadores de licença ambiental ou AAF,
quando sujeitos a uma destas exigências.
§ 2º Os critérios para a concessão, manutenção e perda dos benefícios de que trata este
artigo serão estabelecidas por meio de deliberação normativa do COPAM.
Art. 5º Os procedimentos para a realização do registro bem como as demais normas
regulamentares necessárias para sua operacionalização serão estabelecidos por deliberação normativa
do COPAM.
Art. 6º O Estado adotará as seguintes medidas para a diminuição de lançamento de
gases de efeito estufa da frota de veículos pertencente à administração pública direta, autárquica,
fundacional e empresas estatais dependentes que recebem recursos do Tesouro, que poderão ainda
estar baseadas no uso de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto ou
mecanismos equivalentes ou substitutos:
I - será obrigatória a aquisição de veículos com motorizarão flex que permita o uso no
mínimo de gasolina e álcool combustível - etanol, quando do acréscimo ou substituição de frota, seja
ele de representação ou serviço;
II - no abastecimento dos veículos próprios ou em uso pelo Estado com motorização
flex será obrigatória a utilização de álcool combustível - etanol, desde que haja disponibilidade do
combustível nas redes de abastecimento;
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III - na contratação de serviços de transportes terrestre, bem como a locação de
veículos, por órgãos da administração direta, autárquica, fundacional ou empresas estatais
dependentes que recebem recursos do Tesouro, será obrigatória a disponibilização de veículos
contratados ou locados com motorização flex, que permita o uso no mínimo de gasolina e álcool
combustível - etanol.
Parágrafo único. Fica ressalvada, nas hipóteses dos incisos I e III deste artigo, a
necessidade de aquisição ou contratação de veículo que, pela natureza do uso a ser desenvolvido e
decorrente especificação, necessite de veículo com outra motorização ou que não possua no
mercado modelo com motorização flex, desde que devidamente justificado para análise e
autorização da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
Art. 7º Os arts. 4º e 5º do Decreto nº 44.710, de 30 de janeiro de 2008, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º A aquisição de veículo automotor para acréscimo ou substituição de frota,
mesmo à conta de fundos próprios ou de convênios, será efetuada mediante proposta fundamentada
e justificada do titular do órgão, entidade ou corporação, ao Governador do Estado, que, após
prévio pronunciamento da DCLSG, poderá autorizá-la, desde que comprovada, no mínimo:
I - a existência de disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros;
II - a ampliação das atividades do órgão ou entidade interessada que justifique o
aumento da frota ou a necessidade de substituir veículo da frota considerado antieconômico ou
inservível à atividade a que se destina;
III - escolha obrigatória de modelo de veículo com motorização flex, que permita o
uso no mínimo de gasolina e álcool combustível - etanol.
§ 1º No caso de substituição, o veículo deverá ser recolhido para alienação ou
redistribuição.
§ 2º Fica dispensada a manifestação da SEPLAG quando se tratar de órgão ou
entidade que tenha acordo de resultados em vigor, com previsão expressa desta autonomia, ficando
mantida, entretanto, a determinação contida no inciso III.
§ 3º A autorização de que trata o caput poderá ser delegada ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.
S§4º Fica ressalvada, na hipótese do inciso III a necessidade de aquisição ou
contratação de veículo que, pela natureza do uso a ser desenvolvido e decorrente especificação,
necessite de veículo com outra motorização ou que não possua no mercado modelo com
motorização flex, desde que devidamente justificado para análise e autorização da SEPLAG.
Art. 5º O veículo destinado ao serviço público estadual, classificado como de serviço,
será adquirido na versão mais econômica com motorização flex, que permita o uso no mínimo de
gasolina e álcool combustível - etanol, sendo vedada a aquisição de veículo de luxo ou equipado com
acessórios não necessários ao seu desempenho, ressalvada a hipótese prevista no § 4º do art. 4º deste
Decreto." (nr)
Art. 8º O art. 10 do Decreto nº 44.710, de 2008, fica acrescido do seguinte § 7º
passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10.....................................................................................
§ 7º A contratação de serviços de transporte ou locação de veículo terrestre deverá
obedecer à mesma especificação quanto à utilização de veículo com motorização flex, que permita o
uso no mínimo de gasolina e álcool combustível - etanol, previstas no inciso III e no § 4º do art. 4º
deste Decreto." (nr)
Art. 9º O Decreto nº 44.710, de 2008, fica acrescido dos seguintes arts. 41- A e 41-B:
"Art. 41-A. Todos os abastecimentos dos veículos próprios ou em uso pelo Estado
com motorização flex deverão utilizar, exclusivamente, álcool combustível, desde que haja
disponibilidade do combustível nas redes de abastecimento.
Art. 41-B. A rede de postos próprios do Poder Executivo deverá passar por
benfeitorias para que todos tenham tanques com álcool combustível – etanol e estejam adequados à
legislação ambiental." (nr)
Art. 10. O COPAM, em articulação com o Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas,
deverá apresentar ao Governo do Estado, até o dia 30 de setembro de 2010, anteprojeto de lei que
estabeleça a Política Estadual de Mudança Climática, inclusive com propostas de metas voluntárias
de redução da emissão de gases de efeito estufa de Minas Gerais.
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Art. 11. O Estado, por meio da ação conjunta de seus órgãos e entidades, promoverá
as ações necessárias para a elaboração, aprovação e publicação de seu Plano de Controle da Poluição
por Veículos em Uso - PCPV, de que tratam as Resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA nº 18, de 13 de dezembro de 1995, e nº 256, de 30 de junho de 1999.
Parágrafo único. O Plano de Controle da Poluição por Veículos em Uso - PCPV de
que trata o caput deverá contemplar, além do conteúdo previsto na legislação pertinente, a
implantação e operação do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M de
forma gradual, tendo como área inicial a região conurbada dos Municípios de Belo Horizonte,
Contagem e Betim.
Art. 12. A FEAM e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMIG elaborarão e publicarão no prazo de noventa dias, contados da data da publicação deste
Decreto, Edital de Demanda Induzida específico no campo das mudanças climáticas.
Art. 13. O Estado, por meio de seus órgãos e entidades competentes, compromete-se
a desenvolver um programa de estímulo a práticas sustentáveis de reflorestamento para o
suprimento de carvão vegetal renovável e de outras fontes de energia renováveis capazes de evitarem
emissões de combustíveis fósseis ou não-renováveis, especialmente no setor siderúrgico, com base
no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto ou mecanismos equivalentes ou
substitutos.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 2009; 221º da
Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.
AÉCIO NEVES

DOMG 04-12-2009
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PARÁ

Decreto nº 1.900, de 22 de setembro de 2009 - Institui o Fórum Paraense de
Mudanças Climáticas e dá outras providências.

DECRETO Nº 1.900, DE 22 DE SETEMBRO DE 2009.
Institui o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas e
dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e:
Considerando o que dispõe o Decreto nº 1.697, de 5 de junho de 2009, que institui o
Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará (PPCAD-PA);
Considerando os resultados do Grupo de Trabalho “Mudanças Climáticas” instituído
pelo Decreto nº 1.698, de 5 de junho de 2009;
Considerando que o Brasil é signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e do Protocolo de Kyoto;
Considerando que os ecossistemas florestais do Estado do Pará exercem papel
fundamental para a regulação climática regional com teleconexões globais;
Considerando que o avanço da fronteira econômica exerce pressão sobre as florestas
naturais do Estado do Pará por meio de atividades associadas ao desmatamento cujas conseqüências
contribuem significativamente para a aceleração das mudanças climáticas;
Considerando que é necessário desenvolver alternativas econômicas sustentáveis e
bases energéticas renováveis de baixo impacto socioambiental que sejam compatíveis com a
realidade e as necessidades locais, D E C R E T A:
Art. 1° Fica instituído o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, visando promover a
cooperação e o diálogo entre os diferentes setores da sociedade para o enfrentamento dos
problemas relacionados às mudanças climáticas e às suas conseqüências socioambientais e
econômicas.
Art. 2° Ao Fórum Paraense de Mudanças Climáticas compete:
I - promover a incorporação da dimensão climática nos processos decisórios de
políticas setoriais cuja implementação esteja relacionada a fatores de emissão de Gases de Efeito
Estufa (GEE) e/ou estoque de carbono, dando prioridade à utilização de tecnologias
ambientalmente adequadas;
II - estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões de GEE, de
modo a assegurar a sustentabilidade e a competitividade da economia paraense;
III - subsidiar a elaboração e contribuir para a implementação da lei da Política
Estadual de Mudanças Climáticas, em articulação com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e
políticas públicas correlatas;
IV - elaborar propostas e subsidiar a criação e implementação de mecanismos
financeiros visando alcançar os objetivos das políticas públicas relacionadas à mitigação e adaptação
às mudanças climáticas;
V - apoiar e facilitar a realização de pesquisas, estudos e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às mudanças climáticas, com ênfase na execução de inventários
de emissões e sumidouros de GEE, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes do
aumento médio da temperatura do planeta previsto pelo Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC), visando à promoção de medidas de mitigação e adaptação;
VI - propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo, por
meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação que priorizem, nas
instituições públicas estaduais, compras e contratações de serviços com base em critérios
socioambientais;
VII - estimular o setor empresarial paraense a uma gestão estratégica que permita a
valorização de seus ativos e a redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional, pela
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demonstração de práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de
fontes de baixa emissão de GEE e de metais pesados;
VIII- estimular a implantação no Estado de programas que garantam o
monitoramento, avaliação e controle de projetos que visem à recuperação de áreas degradadas, à
redução do desmatamento e da degradação florestal, à conservação da biodiversidade e dos recursos
hídricos e ao seqüestro de carbono, dentre outros serviços ambientais, para legitimar:
a) mecanismos de pagamento de serviços ambientais na esfera pública e privada;
b) mecanismos aplicáveis ao Brasil de implementação da UNFCCC e seus tratados
correlatos;
c) outras formas de remuneração previstas em normas Federais ou Estaduais para
manutenção de serviços ambientais.
IX - estimular o debate público sobre mudanças climáticas e a criação e fortalecimento
de Redes Regionais e Municipais sobre este tema no Estado do Pará;
X - apoiar a disseminação do tema das mudanças climáticas junto às instituições e
órgãos do Estado, ao sistema de ensino público e privado e junto à população paraense por meio de
ações educativas, culturais e científicas;
XI - coordenar o monitoramento, revisão e atualização do Plano de Prevenção,
Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do Pará (PPCAD-PA), constituindo, para
tanto, as Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho que se fizerem necessários;
XII - apoiar iniciativas de cooperação no campo das mudanças climáticas globais entre
o Governo, organismos internacionais, agências multilaterais e organizações nãogovernamentais
nacionais e internacionais;
XIII - apoiar iniciativas para o fortalecimento e integração de ações de monitoramento
climático no Estado.
Art. 3º O Fórum Paraense de Mudanças Climáticas será presidido pelo Chefe do
Poder Executivo Estadual e terá a seguinte composição:
I - Membros representantes do Poder Público Estadual:
a) Secretário de Estado de Meio Ambiente (SEMA);
b) Secretário de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (SEDECT);
c) Secretário de Estado de Educação (SEDUC);
d) Secretário de Estado de Pesca e Aqüicultura (SEPAq);
e) Secretário de Estado de Segurança Pública (SEGUP);
f) Secretário de Estado de Agricultura (SAGRI);
g) Secretário de Estado de Projetos Estratégicos (SEPE);
h) Secretário de Estado de Transportes (SETRAN);
i) Diretor-Executivo do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará
(IDEFLOR);
j) Presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
(IDESP);
k) Presidente do Instituto de Terras do Pará (ITERPA);
l) Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ);
m) Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
(EMATER/PA);
n) Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado;
o) Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA).
II - um Membro representante dos seguintes segmentos da Sociedade Civil
Organizada:
a) Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (FBOMS);
b) Observatório do Clima;
c) Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA);
d) Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA);
e) Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Pará (FACIAPA);
f) Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (AIMEX);
g) Fórum dos Povos Indígenas do Pará;
h) Fórum de Povos e Comunidades Tradicionais;
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i) Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do
Pará (MALUNGU);
j) Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS);
k) Federação dos Pescadores do Estado do Pará (FEPA);
l) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará (FETAGRI/PA);
m) Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado do Pará
(FETRAF/PA);
n) Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado do Pará (FETIPA);
o) Instituto para o Consumo Educativo Sustentável (ICONES).
III - um membro convidado permanente dos órgãos e entidades abaixo discriminadas:
a) Superintendência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis no Estado do Pará (IBAMA);
b) De cada Coordenação Regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade no Estado do Pará (ICMBio);
c) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM);
d) De cada Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
no Estado do Pará (INCRA);
e) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Amazônia Oriental;
f) Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM);
g) Ministério Público Federal (MPF);
h) Fundação Nacional do Índio (FUNAI);
i) Centro Regional Amazônia - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CRAINPE);
j) Sociedade Brasileira de Metereologia (SBMET);
k) Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG);
l) Universidade Federal do Pará (UFPA);
m) Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA);
n) Banco da Amazônia S.A. (BASA);
o) Banco do Brasil S.A.;
p) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ 1º Os membros do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas serão nomeados pelo
Chefe do Poder Executivo e deverão, obrigatoriamente, ter representação estabelecida no Estado do
Pará.
§ 2º As instituições designadas como membros do Fórum deverão indicar seus
representantes e respectivos suplentes através de correspondência oficial dirigida ao Presidente do
Fórum, com cópia para a Secretaria Executiva.
§ 3° Os representantes das instituições previstas pelo inciso II do presente artigo terão
mandato de 2 anos, prorrogável por igual período.
§ 4° A composição prevista pelos incisos I, II e III do presente artigo deverá ser
revista e atualizada pelo Fórum Paraense de Mudanças Climáticas a cada 4 (quatro) anos, podendose decidir pela manutenção, inclusão, exclusão ou substituição das instituições previstas, visando
garantir a participação de outros setores ou segmentos do Poder Público ou da Sociedade Civil
Organizada que se fizerem necessários para o desenvolvimento de suas atribuições, devendo-se
manter as condições de paridade entre os membros previstos nos incisos I e II.
§ 5º O Presidente do Fórum será substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo
Secretário de Estado de Meio Ambiente.
Art. 4º O Fórum Paraense de Mudanças Climáticas terá a seguinte estrutura:
I - Presidência;
II - Plenário;
III - Secretaria Executiva;
IV- Comitê Executivo;
V - Câmaras Técnicas;
VI - Grupos de Trabalho.
§ 1° Compete à Presidência do Fórum dirigir os trabalhos e as reuniões do Plenário,
bem como representar o Fórum nos eventos relacionados ao tema, além das demais atribuições
previstas pelo regimento.
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§ 2° Cabe ao Plenário, composto pelos representantes das instituições previstas no
artigo 3° do presente Decreto, a função de órgão superior de deliberação sobre as matérias de sua
competência.
§ 3° Compete à Secretaria Executiva do Fórum, exercida pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente, executar as ações técnico-administrativas e de suporte operacional às atividades do
Fórum, bem como a realização de atividades decorrentes de deliberações aprovadas por este, para as
quais serão destinados recursos orçamentários específicos.
§ 4° Cabe ao Comitê Executivo, composto pelos coordenadores das Câmaras Técnicas
e dos Grupos de Trabalho sob coordenação da Secretaria Executiva, estruturar, coordenar,
sistematizar, integrar e agilizar os trabalhos do Fórum.
§ 5° As Câmaras Técnicas, de caráter temporário ou permanente e instituídas por
deliberação do Plenário, serão compostas por membros do Fórum e, eventualmente, por outras
instituições convidadas a critério de seus membros ou por indicação do Plenário. Sua função será a
de subsidiar os trabalhos do Fórum para o pleno exercício de suas competências.
§ 6° As Câmaras Técnicas poderão constituir Grupos de Trabalho os quais terão como
finalidade reunir informações e dados, elaborar diagnósticos e propostas técnicas, além de propor e
acompanhar ações relacionadas às matérias e temas que lhes forem delegados.
§ 7° As demais competências, o regime de funcionamento e outras regras necessárias
ao devido funcionamento do Fórum e seus órgãos de trabalho serão definidas em regimento interno
a ser submetido à apreciação e votação durante sua primeira reunião de trabalho.
§ 8° A aprovação do regimento interno, bem como de suas alterações, dar-se-á por
maioria simples dos presentes à reunião, convocados para esse fim específico.
Art. 5° A participação no Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, bem como em
qualquer de suas instâncias, não será remunerada, sendo considerada de relevante interesse público.
Parágrafo único. Os membros representantes da sociedade civil poderão ter as
despesas de deslocamento e estadas custeados à conta do Tesouro Estadual, tanto para participar de
reuniões do Plenário, como de outras atividades convocadas ou instituídas por este Fórum, mediante
solicitação justificada do representante à Secretaria Executiva.
Art. 6º O Fórum Paraense de Mudanças Climáticas reunir-se-á ordinariamente a cada 3
(três) meses e, extraordinariamente, a qualquer momento por convocação de seu Presidente ou da
maioria simples de seus membros, sendo que sua primeira reunião ocorrerá no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar da data de publicação do presente Decreto.
Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 22 de setembro de 2009.
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado
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Lei nº 9.336, de 31 de janeiro de 2011 - Institui a Política Estadual de
Mudanças Climáticas – PEMC.

LEI Nº 9.336, DE 31 DE JANEIRO DE 2011
Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas PEMC
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Esta lei institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC, contendo
seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.
Art. 2º A Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC e as ações dela
decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração
pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do
desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no
âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o
seguinte:
I - todos tem o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a
redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da
mudança climática com origem antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável
consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos
socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores
econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar
as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados
sobre o clima;
IV - o desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas
e conciliar o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que
vivem no território nacional;
V - as ações de âmbito estadual para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais,
presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito federal e municipal
por entidades públicas e privadas.
Art. 3º A Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do
sistema climático;
II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas
diferentes fontes;
III- ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito
estufa no território estadual;
IV - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima
com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários,
em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;
V - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com
particular atenção aos grandes biomas naturais;
VI - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos
reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas.
Parágrafo único. Os objetivos da Política sobre Mudança do Clima deverão estar em
consonância com o desenvolvimento sustentável, a fim de buscar o crescimento econômico, a
erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais.
Art. 4º São diretrizes da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
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I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudança do
clima dos quais vier a ser signatário;
II - as ações de mitigação da mudança do clima em consonância com o
desenvolvimento sustentável, que sejam, sempre que possível, mensuráveis para sua adequada
quantificação e verificação a posteriori;
III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a
vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico;
IV - as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos
âmbitos local, regional e nacional;
V - o estímulo e o apoio à participação dos governos municipais, assim como do setor
produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução
de políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima;
VI - a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão
de tecnologias, processos e práticas orientados a:
a) mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas por fontes
e do fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;
b) reduzir as incertezas nas projeções estaduais futuras da mudança do clima;
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas.
VII - a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de
mitigação e adaptação à mudança do clima;
VIII - a identificação e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de
instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema
climático;
IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as emissões ou
promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa;
X - a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral
para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão de tecnologias e
processos para a implementação de ações de mitigação e adaptação, incluindo a pesquisa científica, a
observação sistemática e o intercâmbio de informações;
XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e suas
manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas;
XII - a promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a
conscientização pública sobre mudança do clima;
XIII - o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção:
a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas emissões de gases de efeito estufa;
b) de padrões sustentáveis de produção e consumo.
Art. 5º São objetivos regionais da Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC:
I - recuperar as matas ciliares;
II - revitalizar sistemas aquáticos;
III- formular programas de arborização dos centros urbanos com plantas nativas;
IV – implantar a gestão integrada de resíduos sólidos, contendo capacitação e inclusão
dos(as) catadores(as) e demais profissionais que lidam com resíduos sólidos;
V - revisar livros didáticos e Atlas que contenham conteúdos referentes ao bioma
caatinga, por expor conceitos que não condizem com a realidade e retratam preconceitos e
desvalorizam o bioma caatinga e os povos que dele dependem;
VI - reconhecer o bioma caatinga como floresta e as pessoas que dele dependem
enquanto povos da floresta;
VII - implantar sistemas de captação de água de chuva em prédios públicos e empresas
privadas, especialmente nas escolas, de forma a contribuir para o armazenamento e disponibilidade
de água de qualidade;
VIII - qualificar os agentes do Programa de Agente Comunitário de Saúde e
Ambientais para que sejam formadores das suas áreas e comunidade de atuação;
IX - motivar e favorecer a participação dos municípios e da sociedade civil nos
Comitês de Bacias Hidrográficas;
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XI - catalogar, publicar e proteger os ecossistemas cavernícolas (cavernas) localizados
na zona da mata paraibana, bem como reflorestar com vegetação nativa;
XII - desenvolver um roteiro turístico - turismo sustentável, a sustentabilidade das
cavernas;
XIII - promover a conscientização das populações ribeirinhas dos mangues, para
proteger esses ecossistemas, como também a atividade econômica sustentável na região para geração
de renda;
XIV - estabelecer programas de manejo florestal para reposição de lenha consumida,
visando a um sistema de exploração sustentável de estoque madeireiro;
XV - capacitar profissionais na produção artesanal, utilizando as fibras de bananeira,
coco, bucha do mato, fibra e palha de carnaúba, sementes, dentre outras;
XVI - criar APAS (Áreas de Proteção Ambiental) na Serra da Santa Catarina (São José
da Lagoa, Tapada, Nazarezinho e Cajazeiras), Serra Branca (Vieiropólis), Serra do Comissário (Santa
Cruz, Pombal e Lagoa).
Art. 6º São instrumentos da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa
Convenção e por suas Conferências das Partes;
II - as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e
remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e
incentivos, a serem estabelecidos em lei específica;
III - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes financeiros públicos e
privados;
IV - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de fomento;
V - as dotações específicas para ações em mudança do clima no orçamento do Estado;
VI - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à mitigação da mudança do
clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que existam no âmbito da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto;
VII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de
processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito
estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas
licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização,
permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da
emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;
VIII - os registros, inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de
emissões de gases de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em informações e dados
fornecidos por entidades públicas e privadas;
IX- as medidas de divulgação, educação e conscientização;
X - o monitoramento climático estadual;
XI - os indicadores de sustentabilidade;
XII - o estabelecimento de padrões ambientais e de metas, quantificáveis e verificáveis,
para a redução de emissões antrópicas por fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de
gases de efeito estufa;
XIV - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima.
Art.7º Os órgãos institucionais para a atuação da Política Estadual de Mudança do
Clima incluem:
I – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
II – o Conselho Estadual do Meio Ambiente;
III - SUDEMA;
IV – AGEVISA.
Art. 8º Cabe ao Poder Público propor e fomentar medidas que privilegiem padrões
sustentáveis de produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de insumos,
utilizarem materiais menos impactantes e gerar menos resíduos, com a consequente redução das
emissões dos gases de efeito estufa.
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Art. 9º O Estado da Paraíba estabelecerá parcerias com entes públicos e privados, com
o objetivo de capacitar e auxiliar o micro e pequeno empreendedor em projetos de redução de
emissão de gases de efeito estufa.
Art. 10. O Poder Público orientará a sociedade sobre os fins desta Lei, por meio de
outros instrumentos normativos, normas técnicas e manuais de boas práticas.
Art. 11. Ao Poder Público, incumbirá, juntamente com a sociedade civil:
I - desenvolver programas de sensibilização, conscientização, mobilização e
disseminação
de informações, para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com a
proteção do sistema climático, em particular, divulgar informações ao consumidor sobre o impacto
de emissões de gases de efeito estufa dos produtos e serviços;
II - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta, para fins de promover medidas de prevenção,
adaptação e de mitigação;
III - estimular linhas de pesquisa sobre as mudanças climáticas, impactos, mitigação,
vulnerabilidade, adaptação e novas tecnologias de menor emissão de gases de efeito estufa, inclusive
mediante convênios públicos com universidades e institutos;
IV - integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas;
V - fomentar e articular ações em âmbito municipal, oferecendo assistência técnica em
tópicos como transporte sustentável, uso do solo, recuperação florestal, conservação de energia,
gerenciamento de resíduos e mitigação de emissões de metano.
Art. 12. Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e
programas governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e
instrumentos desta Política Estadual sobre Mudança do Clima.
Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância com a
Política Estadual sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de mitigação e de adaptação às
mudanças climáticas, visando à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono, na
geração e distribuição de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de
transporte interestadual de cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de bens de
consumo duráveis, nas indústrias químicas fina e de base, na indústria de papel e celulose, na
mineração, na indústria da construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em
atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis,
considerando as especificidades de cada setor, inclusive por meio do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo - MDL e das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas - NAMAs.
Art. 13. Para alcançar os objetivos da PEMC, o Estado adotará, como compromisso
voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas a reduzir entre
36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9% (trinta e oito inteiros e nove décimos
por cento) suas emissões projetadas até 2020, de acordo com a Política Nacional de Mudanças
Climáticas.
Parágrafo único. A projeção das emissões para 2020, assim como o detalhamento das
ações para alcançar o objetivo expresso no caput, serão dispostos por Decreto.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA , em João Pessoa, 31 de
janeiro de 2011; 123º da Proclamação da República.
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Lei nº 16.019, de 19 de dezembro de 2008 - Institui o Fórum Paranaense de
Mudanças Climáticas Globais, com os objetivos que especifica e adota outras
providências.
Lei nº 17.133, de 25 de abril de 2012 - Institui a Política Estadual sobre
Mudança do Clima.
Decreto nº 7.520, de 4 de março de 2013 - Aprova o Regulamento do Fórum
Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, instituído pela Lei nº 16.019, de
19 de dezembro de 2008 e dá outras providências.
LEI Nº 16.019, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.
Institui o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas
Globais, com os objetivos que especifica e adota
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica instituído o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, visando
conscientizar e mobilizar a sociedade paranaense para a discussão e tomada de posição sobre o
fenômeno das mudanças climáticas globais, com os seguintes objetivos:
I - mobilizar e conscientizar a sociedade paranaense a respeito das mudanças climáticas
globais, com a finalidade de subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas
relacionadas ao tema;
II – promover a articulação das ações de enfrentamento das mudanças climáticas do
âmbito estadual com aquelas praticadas nas esferas nacional e municipal, sejam públicas ou privadas;
III - facilitar a interação entre a sociedade civil e o poder público paranaense, para
promover a internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como
secretarias de estado, autarquias e fundações estaduais e municipais, municípios, setores empresarial
e acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;
IV - estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades paranaense no campo das
mudanças climáticas globais;
V - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado do Paraná relacionados às mudanças climáticas;
VI - estimular a participação das entidades paranaenses nas Conferências das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo de Quioto;
VII - estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às
políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de efeito estufa, bem como
estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a
assegurar a sustentabilidade e a competitividade da economia paranaense;
VIII - colaborar com a elaboração de normas para a instituição de uma Política Estadual
de Mudanças Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras
políticas públicas correlatas;
IX - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta previsto pelo IPCC (Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas), visando a promoção de medidas de adaptação e de mitigação;
X - propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo, por
meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação sustentável, para
adequação do perfil e poder de compra das instituições públicas estaduais;
XI - estimular o setor empresarial paranaense a uma gestão estratégica que permita a
valorização de seus ativos e a redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional, pela
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demonstração de práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de
fontes de baixa emissão de carbono;
XII - estimular, no Estado do Paraná, a implantação e capacitação de projetos que
utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou projetos de mercados voluntários que
visem a inclusão social, a recuperação ou a conservação da biodiversidade paranaense e a
neutralização do carbono, a fim de que se beneficiem do Mercado de Carbono decorrente do
Tratado de Kyoto e de outros mercados similares;
XIII – estimular a criação de Fóruns Regionais e Municipais de Mudanças Climáticas e a
realização de consultas públicas em diversas regiões do Estado.
Art. 2º. O Fórum terá a seguinte composição:
I – membros:
- Casa Civil;
- Defesa Civil;
- Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
- Secretaria da Agricultura e Abastecimento;
- Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
- Secretaria do Planejamento;
- Secretaria da Fazenda;
- Secretaria da Saúde;
- Secretaria dos Transportes;
- Secretaria da Indústria e Comércio;
- Secretaria da Educação;
- Secretaria do Turismo;
- Secretaria Especial para Assuntos da Região Metropolitana;
- Secretaria de Desenvolvimento Urbano;
- Secretaria de Comunicação Social;
- Procuradoria Geral do Estado;
- Ministério Público Estadual;
- Conselho Estadual do Meio Ambiente;
- Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
- Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense;
- Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado;
- Agenda 21 do Estado do Paraná;
- SIMEPAR;
- COPEL;
- IAP;
- SUDERHSA;
- ITCG;
- SANEPAR;
- TECPAR;
- IAPAR;
- MINEROPAR.
- Representantes do setor empresarial, do terceiro setor, de trabalhadores e de
instituições de ensino e pesquisa, associações, fundações, demais órgãos, pessoas jurídicas de direito
público e de direito privado, cujas finalidades institucionais guardem pertinência com o tema
mudanças climáticas, constituídas nos termos da lei civil por pelo menos dois anos;
II – convidados:
- Prefeitos de municípios do Estado;
- Personalidades e representantes da sociedade civil, com notório conhecimento da
matéria ou que sejam agentes com responsabilidade sobre a mudança do clima.
§ 1º. O Fórum será presidido pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, que designará o seu Secretário Executivo.
§ 2º. As instituições designadas como membros do Fórum, deverão indicar seu
representante e respectivo suplente através de correspondência oficial dirigida ao Presidente do
Fórum.
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§ 3º. As demais Instituições que desejarem participar do Fórum deverão atender a
sistemática do parágrafo anterior.
Art. 3º O Fórum contará com uma Comissão Executiva e Câmaras Temáticas, que
poderão criar Grupos de Trabalho.
Parágrafo único - A Comissão Executiva será formada pelos Coordenadores das
Câmaras Temáticas e dos Grupos de Trabalho.
Art. 4º. Para o cumprimento de suas atribuições, o Fórum contará com o apoio técnico
de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta e demais instituições de
ensino e pesquisa.
Art. 5º. O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum serão providos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e pela Casa
Civil, com recursos orçamentários para tanto destinados, devendo os demais órgãos e entidades da
administração pública estadual prestar toda a colaboração solicitada pelo Fórum.
Art. 6º. As funções de Secretário Executivo e de membro do Fórum, das Câmaras
Temáticas e dos Grupos de Trabalho não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante
interesse público.
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 19 de dezembro de 2008.
Roberto Requião
Governador do Estado
Lindsley da Silva Rasca Rodrigues
Secretário de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos
Rafael Iatauro
Chefe da Casa Civil
Fonte: DOE, de 19 de dezembro de 2008, edição nº 7875, p. 101.

LEI Nº 17.133, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
Institui a Política Estadual sobre Mudança do Clima.
A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Estadual sobre Mudança do Clima e fixa seus
princípios, objetivos, instrumentos e suas diretrizes.
Parágrafo único. A Política Estadual sobre Mudança do Clima norteará a elaboração do
Plano Estadual sobre Mudança do Clima, bem como outros planos, programas, projetos e ações
relacionados, direta ou indiretamente, à mudança do clima.
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas: expressão traduzida do termo em
inglês Nationally Appropriate Mitigation Actions – NAMA, são medidas de mitigação adequadas a cada
país em desenvolvimento, no contexto da sustentabilidade, com o apoio tecnológico, financeiro e de
capacitação adequados, de maneira que possam ser mensurados, relatados e verificados;
II – adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais
e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
III – efeitos adversos da mudança do clima: alterações resultantes da mudança do clima
no meio físico ou na biota que tenham efeitos nocivos significativos sobre a composição, resiliência
ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados conforme condições ambientais atuais, sobre
o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar dos seres vivos;
IV – eventos climáticos extremos: eventos que representam grandes desvios de um
estado meteorológico ou climático moderado e ocorrem em escalas que podem variar desde dias até
milênios;
V – emissões: liberação de gases de efeito estufa na atmosfera;
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VI – fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera um gás de efeito estufa;
VII – Gases de Efeito Estufa – GEE: constituintes gasosos da atmosfera, naturais e
antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação infravermelha;
VIII – impacto: consequências da mudança do clima nos sistemas naturais e humanos;
IX – Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa: é o levantamento, para fins de
quantificação e contabilização, das emissões por fontes e setores, para proposição de medidas de
mitigação e adaptação de gases de efeito estufa, seja em âmbito privado ou público;
X – mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e
as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as
emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;
XI – mudança do clima: toda e qualquer mudança que possa ser direta ou indiretamente
atribuída à atividade humana, que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela
provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
XII – sistema climático: totalidade da atmosfera, hidrosfera, biosfera e geosfera e suas
interações;
XIII – sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera um gás
de efeito estufa;
XIV – vulnerabilidade: grau de susceptibilidade de um sistema aos efeitos adversos da
mudança climática, ou sua incapacidade de administrar esses efeitos, incluindo extremos ou a
variabilidade climática. A vulnerabilidade depende do caráter, da dimensão e da taxa de variação
climática a que um sistema é exposto, sua sensibilidade e capacidade de adaptação.
Art. 3º São princípios da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I – da proteção do sistema climático;
II – da prevenção;
III – da precaução;
IV – do poluidor-pagador;
V – do conservador-beneficiário;
VI – do desenvolvimento sustentável;
VII – da informação, da transparência e da participação;
VIII – da responsabilidade comum, porém diferenciada.
Art. 4º São objetivos da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I – incentivar e implementar ações de controle e redução progressiva das emissões
antrópicas por fontes e setores e a remoção por sumidouros, incluindo projetos voltados à geração
de créditos de carbono e às Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas, definidas pelo
Governo Federal;
II – incentivar, implementar e monitorar políticas públicas para desenvolvimento de
processos técnicos e tecnologias baseadas em recursos renováveis;
III – identificar e avaliar os impactos das mudanças climáticas, definindo e
implementando medidas de adaptação nas comunidades locais, em particular naquelas especialmente
vulneráveis aos efeitos adversos;
IV – estimular mecanismos financeiros e políticas públicas para o desenvolvimento de
projetos florestais relacionados à captura de carbono em atividades de plantio ou ao desmatamento e
degradação florestal evitados;
Parágrafo único. Os objetivos da Política Estadual sobre Mudança do Clima deverão
estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, buscando a proteção da biodiversidade, o
crescimento econômico e a redução da desigualdade social.
Art. 5º São diretrizes da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I – ações de mitigação de emissões antrópicas;
II – medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e a
vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico;
III – promoção e fomento à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação e à difusão de
tecnologias, processos e práticas orientadas à consecução dos objetivos desta Lei;
IV – criação e utilização de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais para a
promoção dos objetivos, diretrizes, ações e programas previstos nesta Lei;
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V – promoção de ações e projetos voltados à educação e à sensibilização sobre as causas
e efeitos da mudança do clima com o objetivo de estimular a adoção de padrões sustentáveis de
produção e consumo;
VI – incentivo e fomento ao aumento da matriz energética renovável do Estado;
VII – promoção da competitividade de bens e serviços menos emissores de carbono;
VIII – incentivo às práticas agrícolas que contribuam para a adaptação e a mitigação das
mudanças climáticas;
IX – estímulo ao transporte sustentável, menos poluente, dando prioridade ao
transporte coletivo ou ao não motorizado;
X – preservação, conservação, restauração e recuperação dos recursos naturais e da
biodiversidade, com particular atenção ao Bioma Mata Atlântica;
XI – aperfeiçoamento e garantia da observação sistemática e precisa do clima e suas
manifestações no território estadual e áreas oceânicas contíguas;
XII – capacitação da Defesa Civil Estadual e apoio às Defesas Civis municipais para
gestão de desastres de origem climática;
XIII – levantamento dos impactos e das vulnerabilidades dos sistemas físico, biológico,
econômico e social relativos às mudanças climáticas;
XIV – apoio e estímulo a projetos para a captura de carbono e redução do
desmatamento e degradação florestal.
Art. 6º São instrumentos da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I – a Política Nacional e o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
II – o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Estadual do Meio Ambiente
– FEMA e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FRHI/PR;
III – o Plano Estadual sobre Mudança do Clima;
IV – o Registro Estadual de Emissão, Redução e Captura de Gases de Efeito Estufa;
V – a Comunicação Estadual sobre Mudança do Clima;
VI – o monitoramento climático estadual;
VII – o monitoramento do ciclo hidrológico estadual;
VIII – medidas econômicas, financeiras, fiscais e tributárias destinadas à mitigação de
emissões, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem
estabelecidos em lei específica;
IX – padrões ambientais e de metas, quantificáveis e verificáveis, para a mitigação de
emissões antrópicas de gases de efeito estufa;
X – indicadores de sustentabilidade;
XI – zoneamento ecológico-econômico (ZEE).
Art. 7º São instrumentos institucionais fundamentais à Política Estadual sobre Mudança
do Clima:
I – a Coordenadoria Estadual de Mudanças Climáticas;
II – o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas;
III – o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais.
Art. 8º Fica criado o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas, com a finalidade
de orientar a elaboração, a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano
Estadual sobre Mudança do Clima.
§ 1º A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) exercerá
função de Secretaria Executiva do Comitê, prestando apoio administrativo e terá na figura de seu
Secretário, o presidente do Comitê.
§ 2º A composição e o funcionamento do Comitê serão definidos em regulamento,
sendo que o apoio técnico necessário será prestado pelo Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas
Globais, o qual terá a participação de dois representantes.
Art. 9º O Plano Estadual sobre Mudança do Clima será elaborado pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), sob a responsabilidade da Coordenadoria
de Mudanças Climáticas, como um conjunto de ações e medidas fundamentado e orientado na
Política Estadual sobre Mudança do Clima.
Parágrafo único. Os demais Planos Estaduais setoriais deverão se compatibilizar com os
princípios, os objetivos, as diretrizes e os instrumentos desta Política Estadual sobre Mudança do
Clima.
171

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
Art. 10. O Plano Estadual sobre Mudança do Clima deverá ser estruturado com base em
quatro eixos:
I – mitigação;
II – vulnerabilidade, impacto e adaptação;
III – pesquisa e desenvolvimento;
IV – educação e divulgação.
Art. 11. A estratégia de elaboração e implementação do Plano Estadual sobre Mudança
do Clima deverá prever a realização de consultas públicas no âmbito do Fórum Paranaense de
Mudanças Climáticas Globais, em respeito aos princípios da informação, da transparência e da
participação cidadã.
Art. 12. O Plano Estadual sobre Mudança do Clima, em consonância com a Política
Estadual de Educação Ambiental, deverá estabelecer ações de educação ambiental, em linguagem
acessível e compatível com os diferentes públicos, com o fim de sensibilizar a população sobre as
causas e os impactos decorrentes da mudança do clima e as alternativas de ações, individuais e
coletivas, de mitigação e de adaptação.
Art. 13. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA criará
e manterá o Registro Público Estadual de Emissões, com o objetivo de promover o
acompanhamento dos resultados do monitoramento, medidas de mitigação de gases de efeito estufa.
§ 1º A participação no Registro Público Estadual de Emissões se dará por meio de
adesão voluntária, seguindo as seguintes etapas:
I – formalização de adesão, por meio da assinatura de um Protocolo de Intenções;
II – declaração das emissões de gases de efeito estufa, levantadas pela realização de
Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, elaborada em conformidade com padrão
internacionalmente aceito.
§ 2º Serão criados selos de reconhecimento público, tanto para a participação no
Registro quanto para a comprovação da redução líquida de emissões por redução ou compensação
de emissões.
§ 3º O Poder Público poderá definir incentivos fiscais e financeiros para a adesão ao
Registro Público de Emissões, especialmente para as entidades privadas que, comprovada e
voluntariamente, mitigarem as suas emissões de gases de efeito estufa.
§ 4º Empresas participantes do registro terão a validade do prazo de sua Licença de
Operação prorrogada em 1 (um) ano em relação ao prazo estabelecido na Resolução CEMA
065/2008, desde que não ultrapasse os 6 (seis) anos estabelecidos na Resolução CONAMA 237/98
e sejam respeitadas todas as exigências e condicionantes ambientais pertinentes.
Art. 14. O Estado do Paraná deverá realizar sua Comunicação Estadual, de cinco em
cinco anos, em conformidade com métodos recomendados pelo Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC), com o seguinte conteúdo:
I – Inventário Estadual de emissões por fontes e setores de emissão e remoção de gases
de efeito estufa;
II – Plano para Ações Emergenciais – PAE com avaliação de vulnerabilidades e
necessidades de adaptação aos impactos adversos causados por eventos climáticos extremos;
III – referência a planos de ação específicos para o enfrentamento da mudança do clima,
incluindo aspectos de mitigação e de adaptação.
Parágrafo único. O Estado estabelecerá metas de redução de emissões de gases de efeito
estufa e metas de eficiência por setor, com base nos resultados de sua Comunicação Estadual.
Art. 15. O Poder Público Estadual estimulará mecanismos financeiros para a definição
de um mercado onde empresas e setores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa possam
compensar suas emissões, ou parte delas, investindo em projetos voltados à conservação de florestas
existentes, aumento do estoque de carbono e redução de emissões de gases de efeito estufa.
Art. 16. As licitações públicas instauradas no âmbito da Administração Direta, Indireta,
Autárquica e Fundacional, bem como pelos Fundos Especiais, não personificadas, e pelas entidades
de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo Estado do Paraná, prestadoras de
serviço público ou exploradoras de atividade econômica, em qualquer modalidade ou o tipo de
licitação, deverão adotar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade ambiental que atendam a
essa Política, especialmente os que visem:
I – redução de emissão de gases de efeito estufa ou aumento dos sumidouros;
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estufa.

II – economia de energia, água e outros recursos naturais;
III – redução de geração de resíduos;
IV – utilização de produtos e serviços menos intensivos em emissão de gases de efeito

Art. 17. Ao Poder Público incumbirá:
I – incorporar a questão da mudança do clima no planejamento das políticas públicas e
na atividade administrativa do Estado;
II – identificar os instrumentos de ação governamental já estabelecido, aptos a
contribuir para a proteção do sistema climático e os ajustar aos termos desta Lei;
III – integrar as diversas políticas públicas, dentre as quais as de meio ambiente,
recursos hídricos, desenvolvimento urbano, gestão de riscos, indústria, transporte, energia, saúde,
saneamento, agricultura, pecuária e atividades florestais, de forma que atendam aos princípios desta
Lei;
IV – desenvolver programas e projetos de sensibilização, mobilização e de disseminação
de informações para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com os objetivos desta Lei;
V – fomentar linhas de pesquisa sobre ciências em mudança do clima, mitigação,
vulnerabilidade, adaptação, desenvolvimento de novas tecnologias e outros assuntos correlatos;
VI – realizar o monitoramento e estudo do ciclo hidrológico, sob a responsabilidade do
órgão gestor de recursos hídricos, visando apoiar as ações previstas no Plano Estadual sobre
Mudança do Clima.
Art. 18. O Poder Executivo deverá, a partir da publicação desta Lei:
I – em até 180 (cento e oitenta) dias, implantar o Comitê Intersecretarial de Mudanças
Climáticas;
II – em até 1 (um) ano, realizar o primeiro Inventário Estadual e criar o Registro
Público Estadual de Emissões;
III – em até 2 (dois) anos, elaborar o Plano Estadual sobre Mudança do Clima e a
primeira Comunicação Estadual sobre Mudança do Clima;
IV – em 180 (cento e oitenta) dias, regulamentar os demais aspectos desta Lei.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 25 de abril de 2012.
Carlos Alberto Richa
Governador do Estado
Jonel Nazareno Iurk
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Durval Amaral
Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 7520, DE 04 DE MARÇO DE 2013
Aprova o Regulamento do Fórum Paranaense de
Mudanças Climáticas Globais, instituído pela Lei nº
16.019, de 19 de dezembro de 2008 e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso V do art. 87 da Constituição Estadual de 1989 e tendo em vista o disposto na Lei nº
16.019, de 19 de dezembro de 2008, que instituiu o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas
Globais, considerando ainda o teor da Lei federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e da Lei
estadual nº 17.233, de 25 de abril de 2012, que instituem, respectivamente, a Política Nacional e a
Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, além das demais normas e regulamentos
pertinentes,DECRETA:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas
Globais, instituído pela Lei nº 16.019, de 19 de dezembro de 2008, com a finalidade de conscientizar
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e mobilizar a sociedade paranaense para a discussão e tomada de posição sobre o fenômeno das
mudanças climáticas globais e com os seguintes objetivos:
I - mobilizar, sensibilizar e conscientizar a sociedade paranaense a respeito das
mudanças climáticas globais, com a finalidade de subsidiar a elaboração e implementação de políticas
públicas relacionadas ao tema;
II - promover a articulação das ações de enfrentamento das mudanças climáticas no
âmbito estadual com aquelas praticadas nas esferas nacional e municipal, sejam públicas ou privadas;
III - facilitar a interação entre a sociedade civil e o poder público paranaense, para
promover a internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como
Secretarias Estaduais e Municipais, autarquias e fundações estaduais e municipais, setores
empresarial e acadêmico, terceiro setor e meios de comunicação social;
IV - estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não governamentais internacionais e entidades paranaenses no campo das
mudanças climáticas globais;
V - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado do Paraná, relacionados às mudanças climáticas;
VI - estimular a participação das entidades paranaenses nas Conferências das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, do Protocolo de Quioto e de
demais eventos pertinentes;
VII - estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às
políticas setoriais que se relacionem com emissões e captura de gases de efeito estufa, bem como
estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a
assegurar a sustentabilidade e a competitividade da economia paranaense;
VIII - colaborar com a elaboração de normas para a instituição da Política Estadual de
Mudanças Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras
políticas públicas correlatas;
IX - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta previsto pelo IPCC (Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas), visando à promoção de medidas de adaptação e de mitigação;
X - propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo, por
meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação sustentável, para
adequação do perfil e poder de compra das instituições públicas estaduais;
XI - estimular o setor empresarial paranaense a adotar gestão estratégica que permita a
valorização de seus ativos e a redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional, pela
demonstração de práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de
fontes de baixa emissão de carbono;
XII - estimular a implantação e a capacitação de projetos que utilizem o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) ou projetos de mercados voluntários que visem a inclusão social, a
recuperação ou a conservação da biodiversidade paranaense ea neutralização do carbono, a fim de
que se beneficiem do Mercado de Carbono decorrente do Tratado de Quioto e de outros mercados
similares;
XIII - estimular a criação de Fóruns Regionais e Municipais de Mudanças Climáticas e a
realização de consultas públicas em diversas regiões do Estado.
Art.2° O Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas tem a seguinte composição:
I - Membros:
a) Casa Civil;
b) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, da Casa Militar
c) Procuradoria Geral do Estado;
d) Secretarias de Estado: 1. do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que o presidirá; 2.
da Agricultura e Abastecimento; 3. da Ciência , Tecnologia e Ensino Superior; 4. da Comunicação
Social; 5. do Desenvolvimento Urbano; 6. da Educação; 7. da Fazenda; 8. da Indústria, do Comércio
e Assuntos do MERCOSUL; 9. da Saúde; 10. de Infraestrutura e Logística; 11. do Planejamento e
Coordenação Geral; 12. do Turismo;
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e) Ministério Público Estadual;
f) Conselho Estadual do Meio Ambiente;
g) Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
h) Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense;
i) Conselho Estadual de Proteção à Fauna;
j) Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Paraná;
K) Fórum da Agenda 21 do Estado do Paraná;
K) Fórum da Agenda 21 do Estado do Paraná;
l) Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC;
m) Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR;
n) Instituto das Águas do Paraná - ÁGUAS PARANÁ
n) Instituto Ambiental do Paraná - IAP;
p) Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Paraná - ITCG;
q) Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER;
r) Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES;
s) Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR;
t) Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR;
u) Companhia Paranaense de Energia - COPEL;
v) Minerais do Paraná - MINEROPAR
w) Instituto Tecnológico SIMEPAR;
x) representantes do setor empresarial, do terceiro setor, de trabalhadores, de
instituições de ensino, pesquisa e extensão, associações, fundações, demais órgãos e pessoas jurídicas
de direito público e de direito privado, cujas finalidades institucionais guardem pertinência com o
tema mudanças climáticas, constituída nos termos da lei civil por, pelo menos, dois anos.
II - Convidados:
a) Prefeituras Municipais;
b) personalidades e representantes da sociedade civil com notório conhecimento da
matéria ou que atuem como agentes com responsabilidades sobre a mudança do clima.
§ 1° As Instituições designadas como membros do Fórum deverão indicar o seu
representante e respectivo suplente por meio de correspondência oficial dirigida ao Presidente do
Fórum.
§ 2° Qualquer Instituição interessada em participar do Fórum poderá fazê-lo por meio
de correspondência dirigida ao seu Presidente.
Art. 3° Para o cumprimento de suas atribuições, o Fórum contará com o apoio técnico
de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta e demais Instituições de
Ensino, Pesquisa e Extensão.
Art. 4° O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum serão providos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e pela Casa
Civil, com recursos orçamentários para tanto destinados, devendo os demais órgãos e entidades da
Administração Pública estadual prestar toda a colaboração solicitada pelo Fórum.
Art.5° O Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais tem a seguinte estrutura
de funcionamento:
I - Plenária;
II - Presidência;
III - Secretaria Executiva;
IV - Comissão Executiva;
V - Câmaras Temáticas;
VI - Grupos de Trabalhos.
Art.6° A Plenária, formada pelos membros oficiais devidamente inscritos, é a instância
superior deliberativa do Fórum.
§ 1° A Plenária se reunirá ordinariamente uma vez por semestre e extraordinariamente
sempre que necessário.
§ 2° As reuniões serão convocadas por correio eletrônico, com antecedência mínima de
dez (10) dias, anexada a proposta de pauta e, se houver, material de apoio.
§ 3° Os convidados e quaisquer interessados poderão participar das reuniões do Fórum,
com direito à voz, mas apenas os membros oficialmente inscritos terão direito à voz e ao voto.
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§ 4° As decisões da Plenária serão tomadas, preferencialmente, por consenso e, caso este
não seja alcançado, pela maioria simples dos membros presentes.
Art.7° A Presidência do Fórum é exercida pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos e tem por atribuições:
I - presidir o Fórum;
II - dirigir os trabalhos e as reuniões da Plenária;
III - designar titular para a Secretaria Executiva.
Parágrafo único. O Presidente do Fórum poderá delegar funções ao titular da Secretaria
Executiva.
Art.8° A Secretaria Executiva do Fórum tem por atribuições:
I - prestar apoio administrativo e logístico necessário à execução dos trabalhos do
Fórum;
II - indicar sua suplência;
III - preparar e convocar as reuniões da Plenária.
Art. 9º A Comissão Executiva é formada pelo titular da Secretaria Executiva e pelos
Coordenadores titulares e suplentes das Câmaras Temáticas e Coordenadores dos Grupos de
Trabalho, tendo as seguintes atribuições:
I - organizar e planejar, de forma permanente, as ações do Fórum;
II - aprovar, ad referendum da Plenária, a criação de Câmaras Temáticas e Grupos de
Trabalho, permanentes e temporários;
III - sistematizar os relatórios e as proposições vindas das Câmaras Temáticas e dos
Grupos de Trabalho, encaminhando-os para o conhecimento e apreciação da Plenária;
IV - decidir matérias e assuntos considerados urgentes, ad referendum da Plenária.
Art.10 As Câmaras Temáticas têm por atribuição aprofundar os debates sobre os temas
que lhe forem pertinentes, apresentando proposições para o conhecimento e deliberação da Plenária.
§ 1° As decisões das Câmaras Temáticas serão tomadas preferencialmente por consenso
e, caso este não seja alcançado, pela maioria simples dos membros presentes.
§ 2° As Câmaras Temáticas poderão convidar técnicos e especialistas de instituições
públicas e privadas, do terceiro setor e de instituições de ensino, pesquisa e extensão para contribuir
com seus trabalhos.
§ 3° Os membros das Câmaras Temáticas deverão justificar suas ausências pelo menos
vinte e quatro (24) horas antes das reuniões, sendo que o não comparecimento injustificado a três
reuniões consecutivas bimplicará na substituição do faltoso.
Art. 11 O Coordenador titular e suplente de cada Câmara Temática serão indicados pelo
Fórum e aprovados pela Plenária, para mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.
Parágrafo único. O Coordenador de cada Câmara Temática tem por atribuições: I agendar as reuniões; II - encaminhar aos participantes a sugestão de pauta e, se houver, material
informativo; III - sistematizar e encaminhar os relatórios, as conclusões e as proposições da Câmara
Temática à Comissão Executiva, acompanhadas das Listas de Presença.
Art. 12 Ficam criadas a Câmara Temática de Mitigação e a Câmara Temática de
Adaptação.
Art. 13 Ficam criados os seguintes Grupos de Trabalho Permanentes, com a atribuição
de subsidiar os trabalhos das Câmaras Temáticas: I - Grupo de Trabalho de Política Climática; II Grupo de Trabalho de Pesquisa em Mudanças Climáticas; III - Grupo de Trabalho de Educação
Ambiental em Mudanças Climáticas.
Art.14 As Câmaras Temáticas poderão criar tantos Grupos de Trabalho quanto forem
necessários, quando a complexidade do tema assim o exigir, por proposta apresentada à Comissão
Executiva e aprovada pela Plenária, designando o seu Coordenador.
Parágrafo único. Cada Câmara Temática sistematizará os relatórios e as proposições de
seus Grupos de Trabalho, encaminhando -os à Comissão Executiva.
Art.15 Poderão ser criados Grupos de Trabalho Temporários para atender demandas da
Presidência, da Secretaria Executiva, da Comissão Executiva e das Câmaras Temáticas, por proposta
apresentada e aprovada pela Plenária.
Art.16 A sistemática de trabalho e os mecanismos de decisão da Comissão Executiva,
das Câmaras Temáticas e dos Grupos de Trabalho serão decididos por seus integrantes.
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Art.17 As reuniões da Plenária, das Câmaras Temáticas e dos Grupos de Trabalho serão
registradas em memórias e divulgadas na página do Fórum na internet.
Art.18 A participação no Fórum não será remunerada, sendo considerada de relevante
interesse público.
Art.19 Outros mecanismos de atuação, organização e funcionamento do Fórum, assim
como casos omissos neste Regulamento, poderão ser objeto de decisão da Plenária e serão
publicados por meio de Resolução da sua Presidência.
Parágrafo único. O Fórum poderá elaborar seu Regimento Interno, que será proposto
pela Comissão Executiva e apreciado e aprovado pela Plenária, por maioria simples de votos.
Art.20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto nº 4.888, de 31 de maio de 2005, que instituiu o Fórum
Paranaense de Mudanças Climáticas Globais.
Curitiba, em 4 de março de 2013, 192º da Independência e 125º da República.
Carlos Alberto Richa
Governador do Estado
Reinhold Stephanes
Chefe da Casa Civil
Jonel Nazareno Iurk
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Publicado no Diário Oficial nº. 8909 de 4 de Março de 2013
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PERNAMBUCO

Decreto nº 33.015, de 16 de fevereiro de 2009 - Institui o Fórum
Pernambucano de Mudanças Climáticas, e dá outras providências.
Decreto nº 31.507, de 14 de março de 2008 - Institui o Comitê
Estadual de Enfrentamento das Mudanças Climáticas (CEEM) e dá
outras providências.
Lei nº 14.090, de 17 de junho de 2010 - Institui a Política Estadual
de Enfrentamento às Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá
outras providências.
Plano Estadual de Mudanças Climáticas de Pernambuco

DECRETO Nº 33.015, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009.
Institui o Fórum Pernambucano de Mudanças
Climáticas, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 37, inciso IV, da Constituição Estadual,
CONSIDERANDO o disposto na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima, adotada em Nova Iorque em 9 de maio de 1992, cujo texto foi aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 1, de 3 de fevereiro de 1994;
CONSIDERANDO, outrossim, a necessidade de manutenção permanente de
integração com o Comitê Estadual de Enfrentamento das mudanças climáticas, instituído pelo
Decreto nº 31.507, de 14 de março de 2008, para adoção das providências necessárias à
implementação de suas deliberações.
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas, com a finalidade
de promover a discussão, no âmbito do Estado de Pernambuco, dos fenômenos de mudanças
climáticas globais, visando a colher subsídios para formulação de políticas públicas a serem
implementadas.
Art. 2º Compete ao Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas:
I – propor diretrizes e normas para a instituição da Política e do Plano Estadual para o
Enfrentamento das Mudanças Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças
Climáticas e com o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, e outras políticas públicas;
II – estimular atividades de mitigação das mudanças climáticas mediante políticas
setoriais destinadas à redução das emissões e seqüestro de gases de efeito estufa;
III – apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações relacionados às mudanças climáticas;
IV – estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), e mecanismos que venham a substituí-lo no âmbito da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a fim de que se beneficiem do
"Mercado de Carbono" decorrente do Tratado de Kyoto, e outros mercados similares;
V – conscientizar e mobilizar a sociedade pernambucana no que concerne às
mudanças climáticas globais, com a finalidade de subsidiar a elaboração e implementação da política
e do Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas, e outras iniciativas públicas ou
privadas respectivas;
VI – facilitar a interação entre a sociedade civil e o Poder Público, visando a promover
a internalização do tema nas esferas de atuação das Secretarias de Estado, autarquias e fundações,
estaduais e municipais, prefeituras, setores empresarial e acadêmico, sociedade civil organizada e
meios de comunicação social;
VII – estimular o setor empresarial a uma gestão estratégica que permita a valorização
de seus ativos e a redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional pela
demonstração de práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de
fontes não emissoras de carbono, e o uso sustentável dos recursos naturais;
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VIII – apoiar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação nos
temas relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase na execução de inventários de
emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades sociais, econômicas e
ambientais decorrentes das projetadas mudanças climáticas, visando à promoção de medidas de
adaptação e de mitigação;
IX – acompanhar e monitorar a implementação de políticas públicas setoriais
observando sua eficácia na redução das emissões e sequestro de gases de efeito estufa;
X – propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo, por
meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação sustentável.
Art. 3º O Fórum terá a seguinte composição:
I – 01 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos do Poder Público Estadual:
a) Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco - CODECIPE;
b) Secretaria de Administração;
c) Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária;
d) Secretaria das Cidades;
e) Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
f) Secretaria de Defesa Social;
g) Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
h) Secretaria de Educação;
i) Secretaria da Fazenda;
j) Secretaria de Planejamento e Gestão;
k) Secretaria de Recursos Hídricos;
l) Secretaria de Saúde; e
m) Secretaria de Transportes;
II – 01 (um) representante da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio
Ambiente – ANAMMA;
III – 01 (um) representante da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE;
IV – 01 (um) representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, escolhido
pelos membros deste Conselho;
V – 01 (um) representante da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa;
VI – 01 (um) representante do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco da
Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco; e
VII – 01 (um) representante da Prefeitura da Cidade do Recife.
§ 1º Poderão ser convidados a participar do Fórum representantes do segmento não
governamental que façam parte do Conselho Estadual de Meio Ambiente, escolhidos pelos
membros deste Conselho, bem como personalidades e representantes da sociedade civil, e de
instituições públicas e privadas, que sejam agentes incentivadores das atividades de mitigação da
mudança do clima.
§ 2º Os membros referidos nos incisos do caput deste artigo serão designados pelos
titulares dos órgãos ou entidades a que estejam vinculados.
Art. 4º O Fórum terá uma Secretaria Executiva, que será exercida pelo Secretário de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, ou por quem este delegar.
Art. 5º O Fórum reunir-se-á ordinariamente 02 (duas) vezes ao ano e,
extraordinariamente, por convocação do seu Secretário Executivo.
Art. 6º O Fórum poderá criar Câmaras Temáticas, provisórias ou permanentes, sob
coordenação de quaisquer de seus membros, compostas por representantes do Poder Público, da
sociedade civil organizada e dos setores empresarial e acadêmico.
Parágrafo único. As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico de órgãos e
entidades da administração pública estadual.
Art. 7º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum, notadamente de suas Câmaras Temáticas, serão prestados pela Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, observada a disponibilidade orçamentária.
Art. 8º A participação no Fórum será considerada serviço público relevante não sujeito
à remuneração.
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Art. 9º O Fórum elaborará o seu Regimento Interno, que complementará as
competências e atribuições definidas neste Decreto e será aprovado no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, contado a partir de sua publicação.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 16 de fevereiro de 2009.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado

DECRETO Nº 31.507, DE 14 DE MARÇO DE 2008.
Institui o Comitê Estadual de Enfrentamento das
Mudanças Climáticas - CEEM, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 37, inciso IV, da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Comitê Estadual de
Enfrentamento das Mudanças Climáticas - CEEM, ao qual compete coordenar a implementação e a
execução da Política Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas, consolidada pelas
diretrizes emanadas das Conferências Estaduais de Meio Ambiente, e, especialmente:
I - orientar a elaboração, implantação, monitoramento e avaliação do Plano Estadual
para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas;
II - propor a implantação de ações prioritárias e emergenciais;
III - aprovar as proposições submetidas pelo Grupo Executivo de Elaboração do
Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas;
IV - apoiar a articulação estadual, interestadual, nacional e internacional necessária à
execução de ações conjuntas, troca de experiências, transferência de tecnologia e capacitação;
V - aprovar a instituição de grupos de trabalho para assessorar o Grupo Executivo de
Elaboração do Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas;
VI - identificar ações necessárias de pesquisa e desenvolvimento;
VII - orientar a elaboração e a implantação de plano de comunicação;
VIII - divulgar o Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas no
âmbito do Estado de Pernambuco;
IX - identificar fontes de recursos para a elaboração, implantação e monitoramento do
Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas.
Art. 2º O CEEM será composto pelos titulares dos seguintes órgãos:
I - Secretaria da Casa Civil, que o coordenará;
II - Secretaria de Planejamento e Gestão;
III - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
IV - Secretaria de Administração;
V - Secretaria de Defesa Social;
VI - Secretaria de Educação;
VII - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária;
VIII - Secretaria da Fazenda;
IX - Secretaria de Saúde;
X - Secretaria das Cidades;
XI – Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
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XII - Secretaria de Transportes; e
XIII – Secretaria de Recursos Hídricos.
Parágrafo único. Os suplentes dos membros referidos no caput deste artigo serão os
Secretários Executivos dos órgãos respectivos.
Art. 3º Fica instituído, no âmbito do CEEM, o Grupo Executivo de Elaboração do
Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas, ao qual compete implementar,
monitorar e avaliar referido Plano, e, em especial:
I - elaborar, conforme diretrizes estabelecidas pelo CEEM, em até 90 (noventa) dias a
contar da publicação deste Decreto, versão preliminar do Plano Estadual para o Enfrentamento das
Mudanças Climáticas;
II - planejar, executar e coordenar o processo de consulta pública;
III - criar, se necessário, grupos de trabalho para auxiliar nas suas atividades;
IV - definir e propor a elaboração de estudos e levantamentos prioritários e essenciais
à elaboração e execução do Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas;
V - coordenar a elaboração e promover a divulgação do Plano Estadual para o
Enfrentamento das Mudanças Climáticas;
VI - submeter as propostas preliminar e final do Plano Estadual para o Enfrentamento
das Mudanças Climáticas ao CEEM e ao Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA;
VII - monitorar e avaliar periodicamente o Plano Estadual para o Enfrentamento das
Mudanças Climáticas, reportando os resultados ao CEEM;
VIII - convidar, quando necessário, especialistas e representantes de órgãos ou
entidades públicas ou privadas para auxiliar nos seus trabalhos.
Art. 4º O Grupo Executivo de Elaboração do Plano Estadual para o Enfrentamento
das Mudanças Climáticas será integrado por representantes dos seguintes órgãos:
I - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, que o coordenará;
II - Secretaria da Casa Civil;
III - Secretaria de Planejamento e Gestão;
IV - Secretaria de Administração;
V - Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária;
VI - Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
VII - Secretaria de Recursos Hídricos.
Parágrafo único. Os referidos membros, e respectivos suplentes, serão designados
pelos titulares dos órgãos a que estejam vinculados.
Art. 5º O Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas definirá
ações e medidas que visem à mitigação e adaptação para o enfrentamento dos efeitos das mudanças
no clima.
Parágrafo único. O Plano de que trata o caput deste artigo será estruturado em 04
(quatro) eixos temáticos:
I - mitigação;
II - vulnerabilidade, impacto e adaptação;
III - pesquisa e desenvolvimento; e
IV - capacitação e divulgação.
Art. 6º A elaboração do Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças
Climáticas será precedida de consulta pública, da qual participarão os movimentos sociais, as
instituições científicas e demais interessados no tema, com a finalidade de promover a transparência
do processo de elaboração e de sua implantação, assim como garantir o controle e a participação
social.
Art. 7º A participação no CEEM, bem como no Grupo Executivo de Elaboração do
Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas, não ensejará remuneração e será
considerada serviço público relevante.
Art. 8º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
CEEM e do Grupo Executivo de Elaboração do Plano Estadual para o Enfrentamento das
Mudanças Climáticas serão fornecidos pelos órgãos representados no Comitê.
Art. 9º Os órgãos e entidades da administração pública estadual, quando solicitados,
deverão fornecer as informações necessárias à elaboração e implantação do Plano Estadual para o
Enfrentamento das Mudanças Climáticas.
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Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 14 de março de 2008.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado

LEI Nº 14.090, DE 17 DE JUNHO DE 2010
Institui a Política Estadual de Enfrentamento às
Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
CONCEITOS
Art. 1º Para os fins previstos nesta Lei, em conformidade com os acordos
internacionais sobre o tema e os documentos científicos que os fundamentam, são adotados os
seguintes conceitos:
I - adaptação: conjunto de iniciativas e estratégias que permitem a adaptação, nos
sistemas naturais ou criados pelos homens, a um novo ambiente, em resposta à mudança do clima
atual ou esperada;
II - biogás: mistura gasosa composta principalmente por metano (CH4) e gás
carbônico (CO2), além de vapor de água e outras substâncias, que constitui efluente gasoso comum
dos aterros sanitários, lixões, lagoas anaeróbias de tratamento de efluentes e reatores anaeróbios de
esgotos domésticos, efluentes industriais ou resíduos rurais, com poder calorífico aproveitável, que
pode ser usado energeticamente;
III - desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento que pode ser considerado
socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente viável, garantindo igual
direito para as futuras gerações;
IV - emissões: liberação de gases de efeito estufa e/ou seus precursores na atmosfera,
e em área específica e período determinado;
V - evento climático extremo: evento de grande impacto, gerado pelas mudanças do
clima, em determinado local;
VI - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos,
que absorvem e reemitem radiação infravermelha e identificados pela sigla GEE;
VII - inventário: levantamento, em forma apropriada e contábil, dos impactos
ambientais e outros aspectos relacionados às mudanças climáticas;
VIII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: um dos mecanismos de flexibilização
criado pelo Protocolo de Quioto, com o objetivo de assistir as partes não incluídas no Anexo I da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ao cumprimento de suas
obrigações constantes do Protocolo, mediante apoio a atividades de mitigação de emissões de GEE;
IX - mercados de carbono: transação de créditos de carbono através de mecanismos
voluntários ou obrigatórios visando garantir a redução de emissões de gases de efeito estufa de
atividades antrópicas;
X - mitigação: ação humana para reduzir as emissões por fontes ou ampliar os
sumidouros de gases de efeito estufa;
XI - Redução de Emissões de Carbono pelo Desmatamento e Degradação Florestal
(REDD): conjunto de medidas assumidas que resulte em compensações pelas reduções de emissões
de carbono oriundas da destruição de áreas naturais, desde que tais reduções sejam mensuráveis,
verificáveis, quantificáveis e demonstráveis;
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XII - serviços ambientais: serviços proporcionados pela natureza à sociedade,
decorrentes da presença de vegetação, biodiversidade, permeabilidade do solo, estabilização do
clima, água limpa, entre outros;
XIII - sumidouro: qualquer processo, atividade ou mecanismo, incluindo a biomassa e,
em especial, florestas e oceanos, que tenha a propriedade de remover gás de efeito estufa, aerossóis
ou precursores de gases de efeito estufa da atmosfera;
XIV -sustentabilidade: consideração simultânea e harmônica de aspectos de equilíbrio
e proteção ambiental, proteção dos direitos sociais e humanos, viabilidade econômico-financeira e a
garantia dos direitos das futuras gerações nessas mesmas dimensões;
XV -vulnerabilidade: grau em que um sistema é suscetível ou incapaz de absorver os
efeitos adversos da mudança do clima, incluindo a variação e os extremos climáticos; função da
característica, magnitude e grau de variação climática ao qual um sistema é exposto, sua sensibilidade
e capacidade de adaptação.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS
Seção I
Objetivo geral
Art. 2º A Política Estadual de Enfrentamento as Mudança do Clima tem por objetivo
garantir à população que o Poder Público promova os esforços necessários para aumentar a
resiliência da população pernambucana à variabilidade e às mudanças climáticas em curso; bem
como contribuir com a redução das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera, em níveis
não danosos às populações e aos ecossistemas, assegurando o desenvolvimento sustentável.
Seção II
Objetivos Específicos
Art. 3º A Política Estadual de Enfrentamento as Mudança do Clima visará aos
seguintes objetivos específicos:
I - criar instrumentos econômicos, financeiros e fiscais, para a promoção dos
objetivos, diretrizes, ações e programas previstos nesta Lei;
II - fomentar a criação de instrumentos de mercado para a mitigação das emissões de
GEE;
III - gerar informações periódicas e criar indicadores sobre emissões de GEE e
vulnerabilidades do Estado às mudanças climáticas;
IV - incentivar iniciativas e projetos, públicos e privados, que favoreçam a mitigação
de emissões de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas;
V - apoiar a educação, a pesquisa, o desenvolvimento, a divulgação e a promoção do
uso de tecnologias de combate à mudança do clima e das medidas de adaptação e mitigação dos
respectivos impactos;
VI - promover programas e iniciativas de educação e conscientização da população
sobre mudança do clima, suas causas e consequências, em particular para as populações
especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;
VII - incentivar o uso e intercâmbio de tecnologias e práticas ambientalmente
responsáveis;
VIII - promover as compras e contratações sustentáveis pelo poder público com base
em critérios de sustentabilidade, em particular com vistas ao equilíbrio climático;
IX - elaborar planos de ação que contribuam para mitigação ou adaptação aos efeitos
adversos das mudanças climáticas nos diferentes níveis de planejamento estadual e municipal;
X - instituir, no âmbito do Zoneamento Econômico Ecológico, de indicadores ou
zonas que apresentem áreas de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas e medidas compatíveis
com essa situação;
XI - promover a conservação e eficiência energética em setores relevantes da
economia estadual;
XII - incentivar o uso das energias limpas sustentáveis, promovendo a substituição
gradativa e racional de fontes energéticas fósseis;
XIII - proteger, recuperar e ampliar os sumidouros e reservatórios de gases de efeito
estufa, mediante emprego de práticas de conservação e recuperação e/ou uso sustentável de
recursos naturais;
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XIV - promover padrões sustentáveis para atividades agropecuárias à luz das
considerações sobre a mudança do clima;
XV - incentivar a adoção de políticas e fóruns sobre mudanças climáticas em todos os
níveis de Governo;
XVI - promover um sistema de pagamentos por serviços ambientais;
XVII - promover a capacitação e fortalecimento institucional do Estado de
Pernambuco em ciência, tecnologia e meio ambiente para o estudo das causas e efeitos das
mudanças climáticas sobre o Estado, criando condições para o estabelecimento de uma Agência ou
Instituto Pernambucano para as Mudanças Climáticas;
XVIII - apoiar as pesquisas sobre fatores climáticos naturais e antrópicos, em especial
sobre o sistema climático urbano e regional.
CAPÍTULO III
ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO
Seção I
Energia
Art. 4º São estratégias de mitigação da emissão de gases de efeito estufa e promoção da
eficiência e conservação energética:
I - promover medidas e programas de eficiência e conservação energética;
II - desincentivar a aplicação de subsídios estaduais aos combustíveis fósseis em
consonância com a política nacional;
III - promover a diminuição de emissões de carbono no setor de geração de energia
elétrica, segundo metas, diretrizes e programas a serem definidos em lei, a partir do inventário
estadual de emissões;
IV - estimular projetos de co-geração de alta eficiência;
V - garantia à produção de tecnologias e desenvolvimento de projetos de geração de
energia a partir de fontes renováveis e sustentáveis, bem como para reuso e aproveitamento de
subprodutos como matéria prima para outros processos produtivos, através das opções tecnológicas
economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis;
VI - divulgar as tecnologias sustentáveis existentes, através dos meios de comunicação;
VII - capacitar profissionais para a implantação das tecnologias sustentáveis,
considerando as especificidades locais e a priorização do público local ao qual a tecnologia se
destina;
VIII - promover o uso de carvão vegetal e lenha de origem sustentável, incorporando
aspectos ligados ao manejo florestal sustentável como alternativa ao desmatamento autorizado;
IX - estabelecer incentivos econômicos, incluindo linhas de crédito, para geração de
energia a partir de fontes renováveis;
X - promover a redução da geração de metano em lixões, aterros controlados e
sanitários e promoção da utilização do gás gerado como fonte energética;
XI - medir, comparar, monitorar e controlar os efeitos relacionados à destruição de
áreas naturais e suas consequências, em razão da implementação de novos meios de geração de
energia, especialmente os biocombustíveis;
XII - incentivar o acesso às tecnologias sustentáveis a pequenos e médios produtores.
Seção II
Transporte
Art. 5º São estratégias de mitigação da emissão de gases de efeito estufa no setor de
transporte, a serem adotados pelos diferentes níveis de Governo com a finalidade de garantir a
consecução dos objetivos desta Lei:
I - de gestão e planejamento:
a) internalizar a dimensão climática no planejamento da malha viária e da oferta dos
diferentes modais de transportes;
b) desestimular o uso de veículos de transporte individual, através da expansão na
oferta de outros modais de viagens em consonância com os Planos Diretores de Transportes
Urbanos;
c) estabelecer campanhas de conscientização a respeito dos impactos locais e globais
do uso de veículos automotores e do transporte individual;
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d) estimular a diversificação e integração entre sistemas modais, garantindo suas
implantações e ampliando suas abrangências;
II - dos modais:
a) ampliar a oferta de transporte público e estímulo ao uso de meios de transporte com
menor potencial poluidor e emissor de gases de efeito estufa;
b) implantar medidas e campanhas de atração do usuário de automóveis para a
utilização do transporte coletivo;
c) promover a efetiva segurança, agilidade e abastecimento de linhas regulares de
transporte público para desestimular o uso de transportes individuais;
III - das emissões:
a) avaliar as emissões dos diferentes setores de transportes, visando estabelecer
estratégia de diminuição de emissões;
b) determinar critérios de sustentabilidade ambiental e de estímulo à mitigação de gases
de efeito estufa na aquisição de veículos da frota do Poder Público e na contratação de serviços de
transporte;
c) promover a conservação e uso eficiente de energia nos sistemas de trânsito;
d) promover alternativas renováveis aos combustíveis fósseis;
e) promover a expansão de medidas de controle de desempenho de emissões na frota
atual e futura do Estado.
Seção III
Industrial e Mineração
Art. 6º São estratégias de mitigação da emissão de gases de efeito estufa pelos setores
industrial e de mineração:
I - promover processos menos intensivos no uso de combustíveis fósseis;
II - promover medidas de conservação e eficiência energética;
III - minimizar o consumo, promoção da reutilização, coleta seletiva e reciclagem de
materiais;
IV - introduzir a responsabilidade pós-consumo de produtores;
V - investir em novas tecnologias, menos intensivas no consumo de energia e menos
poluentes;
VI - investir e incrementar a tecnologia do controle da poluição nos diferentes setores
produtivos;
VII - promover ações para reduzir as emissões de metano dos rejeitos industriais,
através da reciclagem e compostagem dos resíduos ou da captação e queima de biogás em aterros,
como fonte alternativa de energia;
VIII - promover medidas para redução e gradual eliminação das emissões de
hidroclorofluorcarbonos (HCFCS), perfluorocarbon (PFCS) e hexafluoreto de enxofre (SF6);
IX - realizar periodicamente inventários corporativos e sua publicação, seguindo a
mesma metodologia e protocolo de contabilização de emissões adotado pelo Governo Federal,
observando-se o Plano Estadual de Mudanças Climáticas;
X - estimular a participação das indústrias nos mercados de carbono;
XI - designar um ou mais responsável (is) pelas medidas de mitigação e compensação
ambiental, de emissões de gases de efeito estufa, nas unidades operativas das indústrias e
mineradoras, observandose o Plano Estadual de Mudanças Climáticas;
XII - estimular o intercâmbio de informações sobre eficiência energética e medidas de
controle e redução de emissões dentre indústrias de um mesmo setor produtivo, ou entre setores.
Seção IV
Setor Público
Art. 7º O Poder Público deverá criar um Instituto de pesquisa para mudanças
climáticas, de acordo com os objetivos desta Lei, que contemple a temática clima e oceano, com o
intuito de pesquisas, previsões e monitoramentos climático e oceânico permanentes.
Art. 8º O Poder Público deverá estabelecer a obrigatoriedade da avaliação da dimensão
climática nos processos decisórios referente às suas políticas públicas e programas, de forma a
estimular e controlar a adoção de ações de pesquisa, adaptação e mitigação das emissões dos
referidos gases.
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Art. 9º São estratégias de pesquisa, adaptação e mitigação da emissão de gases de efeito
estufa no setor público:
I - ampliar a capacidade de observação sistemática e modelagem climática e a geração e
divulgação de informações climáticas para tomada de decisões;
II - avaliar os impactos da mudança climática sobre a saúde humana, de outras formas
de vida e dos ecossistemas e promover medidas para mitigar ou evitar esses impactos;
III - minimizar a emissão de metano em lixões e aterros;
IV - promover medidas de conservação e eficiência energética em todo o aparato de
infra-estrutura sob gestão governamental, principalmente nos prédios públicos, iluminação pública,
escolas, hospitais, entre outros;
V - estabelecer boas práticas, visando promover a eficiência energética em todos os
setores e regiões do Estado, conforme padrões de eficiência energética e sustentabilidade para
produtos e processos;
VI - promover a coleta seletiva e reciclagem de materiais, estimulando campanhas e
medidas para redução do volume de resíduos enviados para aterros sanitários;
VII - estabelecer padrões rígidos de qualidade do ar, incluindo limites para a emissão
de GEE;
VIII - criar um ambiente atrativo para investimento em projetos de mitigação de
emissões de GEE para que as atividades desenvolvidas no Estado possam se beneficiar dos
mecanismos nacionais e internacionais relacionados aos diferentes mercados de carbono;
IX - analisar, promover e implementar incentivos econômicos para setores produtivos
que assumam compromissos de redução de emissões de GEE ou sua absorção por sumidouros;
X - ampliar os sumidouros florestais nas áreas públicas e implementação de medidas
efetivas para manutenção dos estoques de carbono em áreas públicas e privadas;
XI - promover a consciência ambiental entre os servidores públicos, através de ações
educativas e informativas sobre as causas e impactos da mudança do clima e medidas de gestão para
mitigação do efeito estufa;
XII - aplicar recursos vinculados destinados à pesquisa científica no estudo das causas
e consequências das mudanças climáticas, bem como em pesquisa tecnológica, visando à busca de
alternativas para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, e ainda, para a adaptação da
sociedade e ecossistemas às mudanças do clima;
XIII - monitorar e simular os efeitos das mudanças climáticas em nível local e
preparação da
defesa civil dos governos locais, formando uma rede de contatos e ações interligadas e
preparadas de acordo com a realidade de cada região;
XIV - fortalecer as instituições de pesquisa meteorológica, climatológica, hidrológica e
oceânica, com definição de mecanismos para produção de conhecimento com base regionalizada
referente a fenômenos e mudanças climáticas, com criação de sistema de alerta precoce;
XV - gerar e disseminar informações sobre eventos climáticos extremos em tempo
para aumentar a resiliência da sociedade e da economia nos processos de tomada de decisão para
minorar os efeitos adversos dos eventos climáticos extremos;
XVI - estimular em âmbito municipal a criação das Secretarias de Meio Ambiente e
estabelecimento das agendas 21 locais, bem como dar apoio e subsídios para a sua criação e
funcionamento;
XVII - estimular as instituições públicas a inserir, nas suas tomadas de decisões, as
causas, consequências e estratégias para o enfrentamento às mudanças climáticas, evitando gastos
financeiros e tempo desnecessários;
XVIII - divulgar de forma rápida e sistemática das notícias relacionadas à pesquisa
meteorológica, climatológica, hidrológica e oceânica no estado, principalmente referentes às
previsões de impactos e calamidades;
XIX - criar selos para certificação de produtos produzidos de forma sustentável;
XX - promover campanhas e monitoramento de medidas que visem objetivamente à
economia cotidiana de recursos e ao equilíbrio térmico.
Seção V
Agropecuária
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Art. 10. Constituem estratégias de redução de emissões a serem implementadas pelo
setor agropecuário:
I - adotar critérios e boas práticas no setor agropecuário sob o ponto de vista das
mudanças climáticas;
II - adotar técnicas de convivência com a seca, que minimizem os riscos e aumente a
renda na produção agrícola do semi-árido;
III - promover pesquisas e produzir informações sobre as emissões de gases de efeito
estufa em todas as regiões, adotando-se as ações previstas no Plano Estadual de Mudanças
Climáticas para a redução de emissões;
IV - adotar políticas e execução de medidas para minimizar o uso de fertilizantes
nitrogenados para reduzir emissões de gases de efeito estufa;
V - pesquisar alternativas de dietas animais para buscar a redução de emissões de
metano;
VI - minimizar emissões decorrentes de dejetos animais;
VII - promover campanhas para conscientização de produtores e trabalhadores do
setor agropecuário sobre a relação entre a produção agropecuária e as mudanças climáticas, bem
como a respeito da necessidade de adoção de modelos de agropecuária sustentáveis;
VIII - promover pesquisas e estabelecer incentivos e desincentivos econômicos no
setor agropecuário tendo em vista os objetivos do equilíbrio climático;
IX - promover projetos agropecuários demonstrativos para permitir melhor
entendimento do ciclo de carbono em atividades agropecuárias;
X - promover e implantar medidas para contenção e eliminação gradual do uso do
fogo em atividades agropecuárias;
XI - fomentar as práticas da permacultura, agricultura orgânica, agroecológica e
agrossilviculturais associada à conservação de mata nativa;
XII - promover a restauração e/ou recuperação de áreas naturais, em consonância
com os objetivos das Convenções sobre Mudança do Clima, da Biodiversidade e do Combate à
Desertificação;
XIII - promover e adotar sistemas de produção de espécies nativas de cada região,
naturalmente adaptadas as características ambientais regionais;
XIV - diagnosticar os impactos do setor agropecuário tendo em vista as mudanças
climáticas;
XV - adotar sistemas de produção adaptados a cada região;
XVI - promover a substituição do uso da lenha originárias de desmatamento, por uso
de outras fontes de energia ou mesmo por reflorestamento para atender à agricultura de subsistência
na região semiárida, tendo em vista as mudanças climáticas e a garantia da produção de alimento;
XVII - fortalecer as ações de pesquisas agropecuárias ambientalmente sustentáveis e
assistência técnica e extensão rural;
XVIII - adotar medidas e ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa
decorrentes do uso do solo.
Seção VI
Biodiversidade e Florestas
Art. 11. Constituem estratégias de redução de emissões a serem implementadas na
conservação da biodiversidade e das florestas:
I - promover pesquisas e educação para demonstração do papel das florestas plantadas
e áreas naturais no ciclo do carbono e como serão afetadas pelas mudanças climáticas;
II - desenvolver e promover sistemas agroflorestais baseados em espécies nativas, de
forma a gerar benefícios sociais e ambientais;
III - promover a certificação de produtos florestais, incentivando o consumo
sustentável de produtos originários de florestas;
IV - promover medidas de combate aos incêndios florestais;
V - promover projetos que visam à criação ou aumento de sumidouros florestais;
VI - considerar nos zoneamentos, os aspectos socioeconômicos, ecológicos,
agroecológicos e o risco climático;
VII - estimular a criação e implementação de Unidades de Conservação em todo o
território estadual, por todos os níveis de governo, em consonância com a necessidade de
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manutenção de estoques de carbono, bem como restauração de áreas degradadas e absorção de
carbono por sumidouros;
VIII - incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural ou outras
medidas em prol da conservação ambiental em propriedades privadas;
IX - implementar ações e medidas com vistas à conservação e a recuperação de áreas
naturais;
X - implementar ações prioritárias de conservação e recuperação da caatinga;
XI - delimitar, demarcar e recompor a cobertura vegetal de áreas de reserva legal e,
principalmente, das áreas de preservação permanente, matas ciliares e remanescentes florestais;
XII - reforçar o Programa de Unidades de Conservação de Pernambuco e criar um
programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente do Estado;
XIII - promover Projetos de Redução de Emissões pelo Desmatamento e Degradação
Florestal (REDD), como mecanismos de compensação pela manutenção de florestas, com o
objetivo de reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa, e incentivar a conservação da
biodiversidade e de beneficiar populações tradicionais, indígenas e rurais, dentre outros grupos;
XIV - incentivar a criação de unidades de conservação nas áreas de caatinga;
XV - direcionar os esforços de mitigação para as áreas prioritárias para a conservação
da biodiversidade do Estado de Pernambuco;
XVI - promover as florestas energéticas;
XVII - adotar o princípio da restauração com alta diversidade de espécies nativas em
projetos de reflorestamento;
XVIII - implementar as estratégias previstas nesta Lei de forma integrada e articulada
com as legislações especificas aplicáveis aos Biomas Mata Atlântica e Caatinga;
XIX - incorporar o pagamento por serviço ambiental como forma de incentivar
proprietários particulares a preservarem remanescentes de floresta;
XX - incentivar a rede de polinizadores, como forma de conservação dos Biomas.
Seção VII
Recursos Hídricos
Art. 12. Considerar, na Política Estadual de Recursos Hídricos, a questão das
mudanças
climáticas, definindo áreas de maior vulnerabilidade e as respectivas ações de
prevenção, mitigação e adaptação:
I - garantir instrumentos econômicos e de controle para a implementação das leis de
proteção dos recursos hídricos, em consonância com os objetivos desta Lei;
II - definir, instituir e implantar medidas de mitigação e adaptação em função das
mudanças climáticas para garantir água em qualidade e quantidade para uso múltiplo no Estado;
III - implantar ações de desassoreamento de calhas dos rios e controle das construções
em suas margens, como forma de minimizar os problemas decorrentes do aumento do nível do mar;
IV - obrigar o reuso da água em indústrias e empresas;
V - estabelecer uma política permanente de acesso à água de boa qualidade para
consumo humano, promovendo e disciplinando a implantação, a recuperação e a gestão de sistemas
de dessalinização ambientalmente e socialmente sustentáveis para atender prioritariamente as
populações residentes no semiárido ou nas áreas susceptíveis a desertificação;
VI - promover medidas que visem oferecer ou manter as condições ambientais dos
recursos hídricos necessárias para conservação da fauna e flora dos ambientes aquáticos ou a eles
relacionados, como vazão ecológica e demanda bioquímica de oxigênio.
Seção VIII
Resíduos e Consumo
Art. 13. Considerar, na Política Estadual de Resíduos Sólidos, a questão das mudanças
climáticas, definindo as respectivas ações de prevenção, mitigação e adaptação:
I - promover a produção, consumo e destinação sustentáveis;
II - promover e divulgar a coleta seletiva, reciclagem, compostagem, reuso dos
resíduos, novas tecnologias na área, e incentivar a minimização de consumo;
III - promover a melhoria do tratamento e disposição final de resíduos, preservando as
condições sanitárias e a redução das emissões de gases de efeito estufa;
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IV - implantar e manter programas de coleta seletiva de resíduos sólidos nos
empreendimentos de alta concentração ou circulação de pessoas, como condição para a obtenção
das pertinentes autorizações legais;
V - adotar medidas de controle e redução progressiva das emissões de gases de efeito
estufa provenientes de estações de tratamento, nas empresas responsáveis pela gestão de esgotos
sanitários;
VI - desestimular o uso de sacolas plásticas ou não-biodegradáveis, bem como de
embalagens excessivas ou desnecessárias, incentivando o uso de produtos de fácil reciclagem;
VII - implantar centros de triagem e beneficiamento, e promover a compostagem de
resíduos orgânicos;
VIII - desestimular a queimada e incineração dos resíduos;
IX - incentivar em todos os níveis de Governo a colocação de coletores de resíduos
nas áreas públicas, de forma seletiva e dimensionada ao tipo de resíduo produzido localmente.
Seção IX
Construção Civil
Art.14. Constituem estratégias a serem implantadas pelo setor da Construção Civil:
I - introduzir medidas de eficiência energética, eficiência no uso dos recursos hídricos,
ampliação de áreas verdes, reutilização de subprodutos da construção civil e sustentabilidade
ambiental em projetos de edificações do Poder Público;
II - obedecer critérios de eficiência energética e hídrica, sustentabilidade ambiental,
qualidade e eficiência de materiais nas edificações novas e nas antigas, quando submetidas a projetos
de reforma e ampliação, conforme definição em regulamentos específicos, que constituirão medidas
condicionantes das devidas autorizações ambientais para seu funcionamento e operação;
III - criar uma certificação para construções sustentáveis que utilizem sustentabilidade
e preservação do meio ambiente no processo de construção ou uso de materiais em seus diversos
níveis, relevante para a concessão de licenças e tomada de decisão;
IV - incentivar a utilização de sistemas sustentáveis nas edificações, inclusive durante
os processos de construção, como energia solar, captação de águas da chuva e reutilização das águas
cinzas.
Parágrafo único. O Poder Público fomentará o uso do agregado reciclado das
demolições e reutilização de materiais nas obras públicas.
Seção X
Saúde
Art. 15. O Poder Executivo deverá investigar e monitorar os fatores de risco à vida e à
saúde, decorrentes da mudança do clima e implantar as medidas necessárias de prevenção e
tratamento, de modo a evitar ou minimizar seus impactos sobre a saúde pública.
Art. 16. Cabe ao Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria da Saúde, sem
prejuízo de outras medidas:
I - promover, incentivar e divulgar pesquisas relacionadas aos efeitos da mudança do
clima sobre a saúde e o meio ambiente;
II - realizar campanhas de esclarecimento sobre as causas, efeitos e formas de se evitar
e tratar as doenças relacionadas à mudança do clima;
III - adotar procedimentos direcionados de vigilância ambiental, epidemiológica e
entomológica em locais e em situações selecionadas, com vistas à detecção rápida de sinais de efeitos
biológicos de mudança do clima;
IV - aperfeiçoar programas de controle de doenças infecciosas de ampla dispersão,
com altos níveis de endemicidade e sensíveis ao clima, especialmente a malária e a dengue, bem
como outras doenças diretamente afetadas pelas mudanças do clima, como o câncer de pele;
V - treinar a defesa civil e criar sistemas de alerta rápido para o gerenciamento dos
impactos sobre a saúde decorrentes da mudança do clima;
VI - criar programas, realizar levantamentos e controlar doenças psicológicas
decorrentes das mudanças do clima;
VII - promover programas e capacitações de planejamento familiar.
Seção XI
Oceano e Gestão Costeira
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Art. 17. Constituem estratégias de pesquisa, mitigação e de adaptação na gestão
marinha e costeira, objeto de futura regulamentação:
I - promover pesquisas para investigar e demonstrar o papel do oceano como
regulador climático, incentivo a estudos integrados sobre mudanças climáticas e suas consequências
para o oceano, ilhas oceânicas, zonas costeiras e a variabilidade climática interanual de secas e
eventos climáticos extremos sobre Pernambuco;
II - promover a educação e conscientizar a sociedade com relação ao tema mudanças
climáticas e oceanos;
II - incentivar e implementar ações de monitoramento contínuo e integrado para
manutenção e prevenção de riscos em zonas costeiras e ilhas oceânicas;
V - integrar as pesquisas em desenvolvimento para definir áreas de vulnerabilidades
costeiras e promover o mapeamento de vulnerabilidades e impactos no setor;
V - promover, incentivar e implantar ações e soluções inovadoras de adaptação de
cidades costeiras frente aos novos cenários climáticos;
VI - promover, incentivar e implantar medidas de proteção e recuperação de zonas
costeiras, áreas marinhas e ilhas oceânicas;
VII - promover, incentivar e implantar áreas de proteção ambiental marinha e costeira;
VIII - promover e implantar um Sistema Integrado de Estimativa das Emissões de
Poluição Marinha por Fontes Terrestres e incentivar a redução desse tipo de poluição;
IX - promover e implementar instrumentos econômicos, financeiros, fiscais e de
mercado que incentivem medidas de conservação e recuperação dos ecossistemas marinhos e
costeiros, bem como promovam medidas de mitigação de GEE e adaptação às mudanças climáticas;
X - promover programas, projetos e medidas de proteção dos cursos d’ água,
contenção de enchente e erosão costeira;
XI - capacitar e habilitar os agentes públicos, nos diversos níveis de Governo, para
ações integradas nos temas gestão costeira, oceano e mudanças climáticas;
XII - fortalecer as instituições de pesquisa para realização de estudos integrados sobre
mudanças climáticas e suas conseqüências para a gestão costeira;
XIII - definir legalmente e delimitar a linha de preamar máxima atual para o
estabelecimento de áreas não edificantes;
XIV - integrar as pesquisas em desenvolvimento para definir áreas de vulnerabilidades
costeiras;
XV - contemplar no planejamento urbano medidas preventivas e corretivas para
adaptação das cidades costeiras à elevação do nível do mar;
XVI - realizar ações periódicas de desassoreamento e ou alargamento de calhas dos
rios costeiros, onde se fizer necessário;
XVII - planejar ações emergenciais, como a construção de bacias de estocagem em
áreas de baixa altimetria, entre outras, para minimizar os problemas de drenagem nas regiões
litorâneas e de cursos d’água;
XVIII - promover e implementar estratégias para proteção, conservação e recuperação
de ambientes recifais, principalmente os coralíneos.
Seção XII
Semiárido e Desertificação
Art. 18. Constituem estratégias de redução de emissões a serem implantadas no Semiárido e para o combate à desertificação:
I - incentivar à capacitação de profissionais de setores que contribuem para processos
de desertificação e profissionais responsáveis por políticas, gestão, planejamento do semi-árido para
incorporar a temática das mudanças climáticas e da desertificação;
II - fortalecer a gestão compartilhada dos recursos hídricos, numa abordagem
integrada à gestão dos ecossistemas e agroecossistemas, considerando os cenários produzidos pelas
mudanças climáticas;
III - promover e implementar instrumentos financeiros e fiscais que incentivam
iniciativas de conservação;
IV - estimular os sistemas produtivos que considerem o uso sustentável dos
ecossistemas;
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V - identificar e apoiar ações de prevenção à degradação na prática das atividades
econômicas e de recuperação das áreas já degradadas;
VI - sistematizar, socializar e apoiar às tecnologias alternativas e apropriadas para o uso
sustentável dos ecossistemas e agroecossistemas;
VII - promover o monitoramento da desertificação como elemento de suporte à
decisão no âmbito de políticas públicas;
VIII - incentivar a pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias que promovam o
desenvolvimento e sua convivência com a seca;
IX - tomar as medidas do plano estadual de combate à desertificação e convivência
com a seca como relevantes na construção do Plano Estadual de Enfrentamento às Mudanças
Climáticas, e às tomadas de decisão em geral do governo;
X - fortalecer as ações da Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa para
incorporar a temática das mudanças climáticas e da desertificação;
XI - reduzir o desmatamento e promover a recuperação da caatinga e agreste.
Seção XIII
Uso do solo e cobertura vegetal urbana
Art.19. Constituem estratégias de prevenção, mitigação, adaptação e enfrentamento, a
serem implantadas no âmbito do uso do solo e cobertura vegetal urbana:
I - incentivar a elaboração de Planos de Arborização Urbana nos municípios;
II - incentivar, promover, implantar e ampliar as áreas de solo natural e cobertura
vegetal, públicas e privadas, com espécies nativas;
III - fomentar um programa de produção e distribuição de sementes e mudas;
IV - garantir a compensação, em áreas urbanas com cobertura de solo natural que
devam sofrer impermeabilização com supressão de vegetação, com o replantio e manutenção;
V - promover e incentivar a revisão e adequação dos instrumentos de planejamento e
gestão urbana, estabelecendo normas e incentivos à ocupação do solo e infra-estrutura urbana
sustentáveis, considerando os objetivos desta Lei;
VI - promover e incentivar a readequação das áreas ocupadas sem a devida qualidade
socioambiental;
VII - promover e incentivar a requalificação das áreas urbanas degradadas ou em
desuso.
Seção XIV
Instrumentos de Comando e Controle
Art. 20. O licenciamento ambiental e suas bases de dados deverão incorporar a
temática das mudanças do clima.
Art. 21. É condicionante para a emissão das licenças ambientais, a sua adequação aos
objetivos desta Lei, previstas no Plano de Ação a ser elaborado com base no Plano Estadual de
Mudanças Climáticas.
Art. 22. As licenças ambientais de empreendimentos com significativo impacto
ambiental e suas renovações, serão condicionadas à apresentação de inventário de emissões de gases
de efeito estufa e de um plano de mitigação de emissões e medidas de compensação.
CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS
Seção I
Plano Estadual de Mudanças Climáticas
Art. 23. O Plano Estadual de Mudanças Climáticas será formulado visando a
fundamentar e orientar a implantação da Política Estadual de Mudanças Climáticas de longo prazo,
com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e
projetos, com o seguinte conteúdo mínimo:
I - diagnóstico da situação atual das mudanças climáticas no Estado, contendo o
mapeamento das vulnerabilidades e suscetibilidades aos impactos esperados;
II - análise da situação atual e futura do crescimento demográfico, da evolução das
atividades produtivas, de modificações dos padrões de ocupação do solo, das atividades com
impactos potenciais e efetivos no oceano e do uso dos recursos hídricos;
III - inventário da contribuição do Estado para a emissão brasileira dos gases de efeito
estufa;
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IV - metas de redução de emissão progressiva, com estratégias de mitigação e
adaptação por setores;
V - plano de ação com as medidas a serem adotadas, programas a serem
desenvolvidos, planejamento territorial, econômico e sócio-ambiental, e projetos a serem
implantados para o atendimento das metas obrigatórias previstas, com designação de cronograma e
recursos para sua implementação;
VI - zoneamento socioeconômico e ecológico de risco climático compatíveis com a
finalidade desta Lei;
VII - diagnóstico dos sumidouros marinhos e costeiros e medidas mitigadoras e de
adaptação;
VIII - estabelecimento das exigências prioritárias para as licenças e incentivos;
IX - estabelecimento das diretrizes e critérios para os Projetos de Redução de
Emissões pelo Desmatamento e Degradação Florestal (REDD).
Parágrafo único. O Plano Estadual de Mudanças Climáticas será precedido de consulta
publica aberta a interessados, com a finalidade de promover a transparência do processo de sua
elaboração e implantação, assim como garantir o controle e a participação social.
Seção II
Instrumentos de Informação e Gestão
Art. 24. O Poder Executivo Estadual, por intermédio da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA, publicará relatório contendo inventários de emissões
antrópicas por fontes e de remoções por sumidouros de gases de efeito estufa de todas as atividades
relevantes existentes no Estado de Pernambuco, bem como informações sobre as medidas
executadas para mitigar e permitir adaptação à mudança do clima.
§ 1º. O inventário de emissões elaborado nos termos deste artigo será utilizado como
instrumento de planejamento das ações e políticas de governo e da sociedade, destinadas à
implementação dos programas nacionais, estaduais e municipais sobre mudanças climáticas, e
poderá apoiar a tomada de decisão do governo federal nas negociações internacionais sobre a
matéria.
§ 2º. O Poder Público Estadual, com o apoio dos órgãos especializados, deverá
publicar relatórios contendo banco de dados para o acompanhamento e controle das informações
sobre as emissões de gases de efeito estufa no território estadual, que será apresentado ao Conselho
Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, em suas reuniões ordinárias.
Art. 25. O Poder Público Estadual estimulará o setor privado e órgãos de governo na
elaboração de inventários corporativos e institucionais de emissões antrópicas por fontes e de
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa, bem como na comunicação e
publicação de relatórios sobre medidas executadas para mitigar e permitir a adaptação adequada à
mudança do clima.
Seção III
Instrumentos Econômicos e Fiscais
Art. 26. O Poder Executivo Estadual deverá promover as seguintes ações:
I - criar instrumentos econômicos para promoção da busca pelo equilíbrio climático;
II - criar critérios e adotar indicadores de sustentabilidade para a concessão de
empréstimos sob o ponto de vista do equilíbrio climático;
III - criar mecanismos de mercado para implementação da Convenção-Quadro das
Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, e seus regulamentos posteriores, ou tratados
internacionais que porventura lhe substituírem, sob a égide do acordo internacional que estabelece o
compromisso brasileiro;
IV - promover as boas práticas na gestão de emissões de gases de efeito estufa;
V - promover e implantar instrumentos econômicos, financeiros, fiscais e de mercado
que incentivem medidas de conservação e recuperação dos ecossistemas, bem como promovam
medidas de mitigação de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas.
Art. 27. O Poder Executivo Estadual, dentro do âmbito da sua legislação tributária
própria, poderá criar mecanismos de estímulos fiscais nas seguintes temáticas:
I - energias limpas renováveis;
II - eficiência energética e hídrica;
III - conservação e recuperação da biodiversidade;
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IV - atividades de mitigação e redução de emissões de gases do efeito estufa.
Art. 28. O Poder Público Estadual, mediante lei específica, poderá estabelecer
mecanismos de pagamento por serviços ambientais para proprietários de imóveis que promovam a
recuperação, restauração, manutenção, preservação ou conservação ambiental em suas propriedades.
Art. 29. Fica o Poder Público Estadual autorizado a alienar créditos relativos a
reduções de emissões, devidamente aprovados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, dos quais
seja beneficiário ou titular, desde que devidamente reconhecidos ou certificados, decorrentes de
projetos ou atividades de reduções e mitigações de emissões de gases de efeito estufa.
Seção IV
Projetos de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa
Art. 30. O Estado deverá implementar Projetos de Mitigação de Emissões de Gases
de Efeito Estufa, nos termos do Protocolo de Quioto ou orientados para a
compensação de emissões, de acordo com as premissas aprovadas no âmbito federal.
Art. 31. As atividades integrantes de um empreendimento ou projeto candidato ao
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo — MDL, ou qualquer mecanismo que venha a substituí-lo
no âmbito das negociações internacionais, terão prioridade de apreciação no âmbito do processo
administrativo pelo órgão ambiental estadual competente, desde que o empreendedor formule
requerimento por escrito.
Seção V
Licitações Sustentáveis
Art. 32. As licitações e os contratos administrativos celebrados pelo Poder Público
Estadual deverão incorporar critérios sociais e ambientais nas especificações dos produtos e
serviços, com ênfase particular aos objetivos contidos nesta Lei.
Seção VI
Educação, Pesquisa, Comunicação e Disseminação
Art. 33. Compete ao Poder Público, com a participação e colaboração da sociedade
civil, realizar programas e ações de educação ambiental, em sintonia com a Lei de Política Estadual
de Educação Ambiental, em linguagem acessível e compatível com diferentes públicos, com o fim
de conscientizar a população sobre as causas e os impactos decorrentes da mudança do clima,
enfocando, no mínimo, os seguintes aspectos:
I - causas e impactos da mudança do clima;
II - vulnerabilidades do Estado e de sua população;
III - medidas de mitigação do efeito estufa;
IV - adaptação às mudanças do clima;
V - preservação ambiental;
VI - oceano e gestão costeira;
VII - semiárido e desertificação;
VIII - urbanismo eficiente e sustentável.
Art. 34. O Poder Público Estadual deverá implantar um Plano de Educação Ambiental
visando a valorizar o conhecimento das causas das mudanças climáticas e as possibilidades de
minimização de suas consequências.
Art. 35. As medidas de educação, treinamento, capacitação e conscientização podem
assumir diferentes modalidades e subtemas, desde que permeiem o tema “Meio Ambiente e
Mudanças Climáticas”, assim como suas causas, consequências, mitigações, enfrentamento e
medidas de convivência, sendo adequadas às realidades regionais do Estado, visando a:
I - elaborar e executar programas educacionais e de conscientização pública através de
iniciativas
informais e no ensino formal;
II - treinar e capacitar nas temáticas abrangentes nos objetivos desta Lei;
III - promover o acesso público a informações sobre a mudança do clima e seus
efeitos;
IV - produzir conhecimento e disseminar informação sobre mudanças climáticas.
Art. 36. Deverá constituir instrumento da Política Estadual de Mudanças Climáticas a
promoção da pesquisa científica a respeito das mudanças climáticas, com o objetivo de ampliar o
conhecimento da sociedade sobre as vulnerabilidades do Estado às mudanças climáticas e sua
necessidade de adaptação.
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Seção VII
Defesa Civil
Art. 37. O Poder Executivo Estadual estimulará a criação de Núcleos de Adaptação às
Mudanças do Clima e Gestão de Riscos, no âmbito da Defesa Civil, nas diversas regiões do Estado,
com o objetivo de estabelecer planos de ações de prevenção e adaptação aos efeitos adversos da
mudança global do clima.
Art. 38. O Sistema Estadual de Defesa Civil deverá conscientizar seus integrantes e a
população em geral quanto à mudança de comportamento no uso e preservação dos recursos
naturais, contribuindo para minimizar os efeitos das mudanças climáticas.
Art. 39. O Poder Público poderá instalar sistema de previsão de eventos climáticos
extremos e alerta rápido para atendimento das necessidades da população, em virtude das mudanças
climáticas, que deverá incluir os seguintes elementos:
I - realização de parcerias com organizações de previsão do tempo, de forma a facilitar
a entrega, interpretação e aplicação dos dados no gerenciamento de riscos climáticos;
II - disponibilização de informação sobre mudanças climáticas através de bases
regionais, com tendências e projeções acessíveis pela internet e disponíveis para toda a sociedade;
III - instalação de sistemas de alerta precoce;
IV - programas de educação relativos à prontidão para enfrentamento das ameaças de
iniciação lenta, não identificadas pelos sistemas de alerta, como as secas.
Art. 40. O Poder Público adotará programa permanente de defesa civil e auxílio à
população voltado à prevenção de danos, ajuda aos necessitados e reconstrução de áreas atingidas
por eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas, bem como remoção de população de
áreas vulneráveis a eventos climáticos.
Art. 41. O Estado deverá incentivar a estruturação da Defesa Civil nos municípios para
o enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas.
Seção VIII
Recursos Financeiros para Ações de
Enfrentamento às Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais
Art. 42. Lei específica instituirá o Fundo Estadual Sobre Mudanças Climáticas que
definirá as aplicações financeiras para o desenvolvimento das atividades mínimas destinadas a
promover a manutenção, preservação ou conservação ambiental.
CAPÍTULO V
SISTEMA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Art. 43. Fica instituído o Sistema Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas,
com o objetivo de apoiar a implementação da Política ora instituída.
Art. 44. O Sistema Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas será integrado
pelos seguintes órgãos e entidades:
I - Conselho Estadual do Meio Ambiente;
II - Comitê Estadual de Enfrentamento das Mudanças Climáticas – CEEM;
III - Fórum Estadual de Mudanças Climáticas;
IV - Comitês de Difusão de Tecnologias Mitigadoras do Aquecimento Global;
V - Órgãos Setoriais;
VI - Fóruns Municipais de Enfrentamento às Mudanças Climáticas;
VII - Órgãos Locais.
Art.45. O Comitê Estadual de Enfrentamento das Mudanças Climáticas – CEEM tem
sua composição e finalidades estabelecidas no Decreto n°31.507, de 14 de março de 2008.
Art. 46. O Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, regulamentado pelo Decreto nº
33.015, de 16 de fevereiro de 2009, é a instância consultiva que tem por objetivo promover a
discussão, no âmbito do Estado de Pernambuco, dos fenômenos de mudanças climáticas globais,
visando a colher subsídios para formulação de políticas públicas.
Art. 47. Além das atribuições contidas na legislação de regência, compete ao Conselho
Estadual do Meio Ambiente o estabelecimento de normas, critérios e padrões de qualidade
ambiental condizentes com os objetivos da Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças
Climáticas.
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Art. 48. Os Comitês de Difusão de Tecnologias Mitigadoras do Aquecimento Global
serão instâncias permanentes para difusão de tecnologias e formulação de banco de dados sobre
medidas e técnicas que proporcionem mitigação das emissões de gases de efeito estufa.
Art. 49. Os Órgãos Setoriais são os órgãos ou entidades integrantes da administração
estadual, direta ou indireta, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público que estejam, total
ou parcialmente, associadas à preservação da qualidade ambiental ou ao disciplinamento do uso de
recursos ambientais com atribuições diretamente relacionadas ao tema das mudanças climáticas;
Art. 50. Os Fóruns Municipais de Mudanças Climáticas serão instituídos com objetivos
semelhantes aos do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e do Fórum Estadual de Mudanças
Climáticas.
Art. 51. Os Órgãos Locais são os órgãos ou entidades integrantes da administração
municipal relacionados ao tema das mudanças climáticas.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 52. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias de sua publicação.
Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 54. Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 17 de junho de 2010.
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
Governador do Estado
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PIAUÍ

Decreto nº 12.613, de 4 de junho de 2007 - Cria o Fórum Estadual de
Mudanças Climáticas e Combate à pobreza, e dá outras providências.
Lei nº 6.140, de 6 de dezembro de 2011 - Institui a Política Estadual sobre
Mudança do Clima e Combate à Pobreza e dá outras providências.
DECRETO Nº 12.613 DE 4 DE JUNHO DE 2007
Cria o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e
Combate à pobreza, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 102, incisos I, V e XIII, da Constituição Estadual, D E C R E T A:
Art. 1º Fica criado o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e Combate à pobreza,
com o objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre
os problemas decorrentes da mudança do clima por gases de efeito estufa, bem como sobre o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM) definido no Artigo 12 do Protocolo de Quioto à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ratificada pelo Congresso
Nacional por meio do Decreto Legislativo no 1, de 3 de fevereiro de 1994, possibilitando, ainda, a
adaptação às mudanças climáticas com inclusão social e combate à pobreza.
Art. 2º O Fórum tem a seguinte composição:
I - Dirigentes de Órgãos Estaduais:
a) Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
b) Secretário de Governo;
c) Secretário do Planejamento;
d) Secretária de Administração;
e) Secretária de Assistência Social e Cidadania;
f) Secretário do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico- SEDET;
g) Secretário de Desenvolvimento Rural;
h) Procurador Geral do Estado;
i) Diretor Geral do Instituto de Terras do Estado do Piauí- INTERPI;
j) Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí- FAPEPI;
l) Diretor Geral do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do
Piauí- EMATER;
l) Coordenadora Estadual de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome- Fome
Zero.
II - personalidades e representantes da sociedade civil, com notório conhecimento da
matéria, ou que sejam agentes com responsabilidade sobre a mudança do clima;
III - como convidados:
a) o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado;
b) representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA;
c) representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis- IBAMA;
d) representante da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA;
e) representante Associação Piauiense de Municípios- APPM;
f) representante da Universidade Federal do Piauí – UFPI;
g) representante do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí- CEFET-PI;
h) representante da Universidade Estadual do Piauí – UESPI;
i) representante do Ministério Público Federal;
j) representante do Ministério Público Estadual;
l) representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
§ 1º O Fórum será presidido pelo Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e
terá suas reuniões por ele convocadas.
§ 2º Os membros de que trata o inciso II serão designados pelo Secretário do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos.
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Art. 3º O Fórum contará com um Secretário Executivo, a ser designado pelo
Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a quem incumbirá:
a) participar das reuniões do Fórum;
b) organizar a pauta das reuniões;
c) adotar as medidas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e das câmaras
temáticas.
Parágrafo Único Para cumprimento de suas atribuições o Secretário Executivo poderá
solicitar dos órgãos de que trata o parágrafo único do art. 4º o apoio técnico que se fizer necessário.
Art. 4º O Fórum constituirá, sob a coordenação de qualquer participante, câmaras
temáticas, provisórias ou permanentes, que congregarão os vários setores econômicos, sociais e
técnico-científicos do estado com responsabilidade na implantação das medidas relacionadas à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Parágrafo Único As câmaras temáticas contarão com o apoio técnico dos seguintes
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual:
I - Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR;
II - Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Erradicação da Fome- Fome
Zero;
III - Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí- EMATER;
IV - Secretaria de Assistência Social e Cidadania- SASC;
V - Secretaria do Planejamento;
VI - outros órgãos governamentais ou entidades mantidas com recursos públicos.
Art. 5º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum, das câmaras temáticas e do Secretário Executivo serão providos pela Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, observadas as disponibilidades orçamentárias.
Parágrafo Único Eventuais despesas com diárias e passagens dos membros do Fórum
e das câmaras temáticas correrão à conta dos órgãos que representam.
Art. 6º O Fórum estimulará a criação de Fóruns Municipais de Mudanças Climáticas e
Combate à pobreza e Combate à pobreza, devendo realizar audiências públicas nas diversas regiões
do Estado.
Art. 7º As funções de Secretário Executivo e de membro do Fórum e das câmaras
temáticas não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina(PI), 04 de junho de 2007.
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
EM EXERCÍCIO
Este texto não substitui o publicado no DOE nº105 de 5 DE JUNHO DE 2007.
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LEI N°

6.14 0

, DE 06

DE

j)=Lê,t'II.5.(...(.>

DE 20 11

Illstilui a Politica Estadual $Ob re MudllllÇ<l do
Cfima c Combate á Pobrez a • r EMep e dá

outras providênci as

o GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUi, Faço saber que o Pooer
Legi!llallvo decre ta e eu sll !1 cklno (\ IJre~en te lei:
Art. 1° Esta Le i in6l lt ui a Poll tica Esl ad ual sobre M Wéll1'Va do Clima e
Combate é Pobreza
PEM CP , estabelece seu s oouce,los. pri rIClpios. ob;ehvos.
diretrizes, instrumentos e e91.atégi'" e crio o Proglaf1l8 Estadual de Mudança do Clima

e Combate ~ Pobreza
CAPi TULO I

Dos c o n c e itos
Ar\. 2° Pa ra 05 fins prel/ istos nesta Lei , em confOfmidade com os "cordos
Internacionais sobre o lemi! () os documentos cienti rlCOs que 06 IUJldamenlam, sáo
adulados os 5eg ui rHe~ concei tos
I • Adaptaç~o : conju nto de inicia tivas. estratég ias e mediu,,!! que permite m a
adaptaç:to , nos sistemas natu rais ou c!Ífldos pe los ho mens, a urn novo a rl\bie nte, em
resposta â m udança do clima atual ou osp e,ada ;
11 _ AdiclOna lidadtt: cn tério ou conjunto do critérios parlll (t1l0 determin ad a
!.\lv,dad e ou projeto de mitigaçll o de emissOCs de Gases de E feit o e stufa - G EE que
raprescnte a redução do emissões de giilscs do efeiro estufa ou o aume"to de
,omoções de dióxido de ca, bono do lonna adicion al ao que oCOlrena na ilustncia de
dete' minada atividade ,
.
111 • Ana lise do ciclo de vrtla, exame do c,clo de v id a de um prU(luro, P'oc(.-"$so,
sistema ou lullÇ<'\o, visa ndu idenlll iel:lr seu impaclo ambiental no dcCOHer de sua
existênc,a , inctumd o desde a extraçAo do recurso na tural, seu p rocessam ento pa ra
Il llrlSlunllaç:'lo em ploduto, transporto, con surnoluso , reulihlaçao, I cc,clagern, .... te a ,"ua
disposiçao linal,
Avaliação Ambiental E, tratéglca' conjunto de Instrumentos para
IV
;"co rporar a dirn en s :\o . ambic""JI, social e cl imà tlcB no ploceS$Q do p1anelllm<:nto e
i"'I-'!81nonl<l ç,llo de pollti cas públicas ,
V . Biogils, m istma gasosa COlnp06 ta principa lm ente po, rnetano (C H4 ). gás
ce ,bO,,;co (C02) , al6r,l de outros vases li vapOr de águ!l , que COIIst<tU <eflue ... te g asoso
COl1lum dos atenos s amtários, lixOC' , IH~ O (\S anaeróbias da tratamento de afluentes e
rml toms aml c l óbios de esgotos durucsl>cos, efluentes indu$tliais uu resíduos rurais,
CU," poder calorífICO ~provelt..~ vul , que pode seI usado ene<geticarnel1te,
VI _ Desenvolvimen to sustentã~1: o desenvolvimento que pode ser
conSiderado socialmen te includeflle, ambienta~ncnte sustentava! e econornicanIellte
viavel. garantindo igual direito pa,a as futums gerações;
.
VII • Efeotos adver$Os da mudança do clima mudanças no mt!1o f lSICO ou
boata resultantes d a mudança do climil. que tenha m efeitos deletcnO$ Sign ificativos

,

subl o a cOlllposiçãó, ,esoliêne,a Ou p, odut<VIdacle de ecoss istemas noturals e
marreJadOs, sob re o fuocÍClnamento do sistelTltls socioeconOmiCOS!lu sobre 11 saúde e o
loollHlstar humanos;
VIU· Em issOCS libc:façao til' gases de eleito est ufa o u seus p recursOles na
01r!l05' Clo nu ma areu eSJ,H..'Ciflca o num pcrlooo determinado,
IX - Even to dlméheo e~trer llO e ven to raro em funç/l.o d e sua foequên eio
estatlstrca ern de tcrll1in~do IOCHI ,
X - Fonte' processo ou a tividade que llbem na atlllMfera gos áe efello eslufa
Sef ossot ou prccuf!lor de QM de e fe rto estufa;
X I - G ases de eleIto estula I;;onstlturnles gasosos. IlOturais o u antrópicos,
(fUI'! I'k-" atmosfera absorvem e reeml\em radlaçào infra"'eH\1CDla, idenllficados pelo

51{Jla GEE ,
XII - Impacto· os ofe ltos da mudança do c lima nos sistemas humanos e
natulais:
X III - Unha de base· c&nario para ahvidade de reduçAu de COlISSoeS de gases
de e feito estufa , o quar rElPfesen ta , dI'! fonna rCl<:oáve l, a5 emís60es ant rópicas q ue
ocone"alll na ausência dO~n1l at ividade:
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X IV
Mecanismo de Desenl/Olvlmento Limpo: um dos mecanismos de
flexibil ização criado pelo Protocolo de Quioto , com o objotÍl/O do assistir as parte" nJo
incluídas no Anexo I da Convonç1'io Quad ro das Nações Unidas sobre Mudança do
r:t imll 110 cumprimento de s uas obrigações constantes do Protoco lo, med ianle
tornecimen to de capita l para firmndamento a projetos que visem a mitigação das
emissOes de gases de efeito estufa em paises em desenl/Olvimento, na forma de
sumidouros, investimentos em tecnolog ias mais limp<ls, efiCiência energética e fontes
alternativas de energia ;
XV _ Mercados de ca rbono. transação de créd it os do carbono através de
mecanismos VOluntários ou obrigató rios visando garantir a reduçao de emissões de
gases de efeito estufa de alividades antróp iças ;
XVI _ Mudança do clima: mudança de cl ima que possa ser direta ou
indirelamente atribulda à ati\lidadc humana que altere a compos içao da atmosfera
mLlndial o que se sorne àquellil provocada pela variab ilidade climática natura l observadlil
tlO longo de períodos comparáveiS,
XVII _ M i l i gaç~(); m udanças e substitu ições tecnolOglças quo reduzam o uso
de rec" rsos e as emissões po r unidade de prod ução, bem como a ill1p~mu rllaç[jo de
medidas que .ed uzam as emissões de gases de eleito estufa e aumentem os
sUlllldouros;
XVIII _ Pallle l I n \ergo~elnamenta l sob re Mudança Climâtica -IPCC: grupo de
cientistas instituldo no âmbito da Organiz.aç30 MeleorokXJica Mundia l e do PIOgrlilma
das Nações Unidas pato o Meio Ambien te · PNUMA, cujo objetivo é estu dar fenOmenos
re lac iollados às mudanças climáticas;
XIX _ Progmmas de Redllção do EmissOes de Carbono pe lo Desmatamento e
Degtodaç1lo _ REDD; conjunto de rnedidas assumidas por um pa is que res~ lte em
compensações pelas reduçOcs de omissões de carbono oriLlndas da destwlçã? d.e
áretls Il"Jurais, desde que to i" reduçOes soimn mensuráveis. ""lIfiGávels, quantlhcavels
e demonstrâveis.
.
'
_
XX _ PlOrJu tos Ambientais: bens gerados paios eCOSSiste mas, oS quais sao
utiliz:ados para consumo e corne rcial izaçêo (madeirlil, frutos, pe les, coo"'s semente",
remédios e similares). Constituem -se base de SllstcntaçJo e fonte do rendtl para
populaçOes extra b~i5tas e para diversas cadums pr~utiva.s; .
XXI. Pagamen to Por Serviços Amblcntals . retrlb ulç1io, monetar ia ou n:''lO, as
ativ ldtldes humanas de restabe lecimento, recuperação. manu tenç>'io e me lhOria dos
ecossistemas que ge ram serviços ambien tais .e que esteiam amparadas por p l"nos e
Plograrnas específicos;
~

XXII - PagadOl de Serviços Ambientais' aquele que provê o pagamento dM
selviços ambienta iS flUS termos do inciso XXI;
XXIII - Recebedor do Pagl:lmenlo petos ServIÇOS Ambientais. aquele que
restabelece, recupera. mantém ou melhora os ecossistemas no âmbito de planos e
programas especificos, podendo perceber o pagamento de que Irata o inciso XXI;
XXIV - ReservatÓtKls. componentes do sistema climánco no qual fica
armaz.enado gás de efeito estuf<l ou preçUlsor de gás de efeito estufa.
XXV Serviços Ambientais ' serviços desempenll..'ldos pelo meio ambiente
que resuttam em condições adequadas à sadia Qualidade de ~ida. constituindo as
segu tn(es

modalidade$:
<1) Serviços de APfovisionamento' serviços que

resu~am

em bens ou produtos

ambientaiS com valor econômico, obtidos diretamente pelo uso e manejo sustentável
dos eOOsslStemas,
bl Serviços de Supone e Regulação. serviços que mantêm os processos
ecossistêmicos e as condições dos recursos ambientais natura is, de modo a garantir a
Integridade dos seus alribulos parA as presentes e futuras gerações:

c) Serviços Cultll"ats:

ServiçoS

associados aos valoles

e

lIIanltcstaçOes da

cuttura humana, derivados da preservação ou conservação dos recursos nalurais;
XXVI Sumidouro' qllillquer processo, atividade ou mer.anismo, incluindo a
lJiomilssil e, em especial, flofestas e oceanos, que tenha a jllOpriedade de remover gâs
de efeito estufa, aelOs;;óis ou pl€Cursores de gases de efeito estufa da atmosfera ,
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XXVII - Sustenlãvcl. cooccllo que implica a consideraçao simultânea e
harmônica de aspectos de equilíbrio e pfOleção ambiental, prot~o dos direitos sociais
e humanos, viabilidade econômico financeira e a garantia dos diu~ltos das f uturas
gerações nessas mesmas dimensões:
XXVUI - Vulnerabilidade, grau de suscetibilidade c incapacidade de um
sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptaç~o , e do caráter ,
lIlagrlitude c taxa de mudança e VllliaÇao do clima a que está exposto, de lidar com os
p,feitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os
eventos e)(l1eIlIOS.

CAPiTULO ti
005 Princípios

Ali. 3" A Politica Estadui'lJ sobre Mudança do Ctima e Cornbatc a Pobreza
PEMCP atendera aos seguintes princípios
I - Aoordagem holistica, levam.lrr:>e em considemção os Intere sses locais.
regionais, nacionaIS e globars :
11 - Combale ã pobreza, príonzando as comunKlades mais vulner,heis e
III Crl OS favorecidas d,; sociedade na aplicação de recursos e apticação de medidas e
plogrolllas para adaptação (jas comUllidades afoladas pelos ferr õnrenos adversos
orilllldos da mudança do clima,
111 - Contro~ social e transpmênCla;
rv - Coooeração subllacional e rnternacioo al, consubstanClltda 11(1 rcalizaçao
de protetos multilaterais nos âmbitos local, regIOn al. nacional e internacional, de torma a
alcançar os objetivos de estabilização da concentração de gases de eferto estufa na
atmosfera, respeitadas as ne~sldades 00 desenvolvimen1o sustentável;
V _ Desenvolvlmenlo sustentava!. que implic.., a compahbllidade 00
desenvolvimento econômico, justrça SOCial e proteção 30 me.o 3fllbrente, como
dimensOes interdependentes que se rclorç.1ll1 mutuamente.
VI - Desmatamento evilado, segundo o qual a manutençãOdas areas n aturai~
nlltivBS remanescentes no Estado toma-se um mecanismo de prevenção às rnudança5
clrmatlcas yarafltindo que o carbono estocado em sua biomassa nao seja liberado par2
i:I ütlllosfera;
~

a

VII - Direito de acesso Informação, transparênCia e partlCipaçAo publica no
processo t.re tOlnada de decisão e acesso à justiça fiOS temas relacionados à mudança
do dlllla,
VIII - Fomento as ações humanas voltadas a pror!"IQÇão de serviços
ambientais:
IX - Formação, melhollél e manutenção de corredores ecológICOS,
X . Poluidor-pagador , segundo o qual o poluídor deve arcar com o ônus (jo
dano arnbiental decorrente da poluição, evitando-se a transferência desse custo para a
sociedade,
XI - Precauçao. segundo o qual <1 falta de plena certeza clentlh ca ntlo deve
ser usada como razao para postergar mP.didas de combale ao agl<lvarncflto do efeito
astufa,
XII - Prevenção, que devc orientar as pOliticas púbticas:
XIII . Prioridade para áreas sob maior risco socioambiental;
XIV - PromoçAo da geslAo de áreas priorilanas para oonsclvaçao, uso
sustentável e repartição de benefiCIOS da brodlYerSi;lade,
XV - Promoção da Integridade ambiental com inclusão social de POPUk1çOeS
rurais em srtuaçã.o de ~ulnera b lhda(je
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XVI Promoçao da proteçao dos ecossistemas m:llurais como forma de
l:onservaçêo da biodiversidade, con1ribuindo assim tanlo para o equilibrio cl imálico local
e global, como para o cumpflmenlo dos Ob)elJvos da convcnt;ao sobre divcrsid;ade
biológICa do Qual o Brasrl é slgnatárro;
XVII - Protelar-receptor, segundo o qual sao Iranslerrios rectrrws ou
beoerlClos para as pessoas, grupos ou comunidades cujo modo de vida ou ação auxilie
na conso rva~ o do meio ambiente , garantindo Que a natureza presto serviços
ambientais ti sociedade.
XVII I - Reocnhecimento da contribuiÇão da agricultura I!lIllIhar e dos po~os e
comunidades tradICionaIS para a conservação ambiental:
XIX - RecooheCllllento do direito das fut~as gerações, considerando as
ações nec~ sárias para que seja posslvet atendê·los num horizonte de longo prazo:
XX - Responsabilidade comum, porém diferenciada, segundo a qual a
conlribui çAo de cada pais pala o esforço do mi!lgaç:io de emissões de gases de cfMo
estufa, no limbito internaclOlléIl, deve ser dimensionada de 1tC()(do com sua respectiva
responsabilidade pelos impactos da mudança do clima;
XXI - Restabelecimento, recuperação, rnanu tençlio ou melhoramento de
áreas pnoritàuas para cOllservaç~o da blodlVerSldade ou para pr€servaçao da beleza
cênica;
XXII - Usuário-pagadur, segunda o quat o utilizador do recurso natural deve
arcar com os Ctrstos de sua utilização, para que esse ônus não recaia sobre a
wcied~e , nem sobre o Poder Público

CAPiTULO til
Dos Objetivos
Seção I
Do Olrjetivo. Geral
Art, 40 A PoIitlCa Estadual sobre Mudança do Clima e Combate á Pobreza PEMep tem por objetivo geral garantir que a sociedade piauiense promova lodos os
esfo rços r18CElSsMos pala <rssegurar a estabilização das concentraçCles de gases .de
efeito estufa ua atmosfera em um nível que impeça uma InterferênCIa 8rrtrtlpll;a
perigosa no sistema dimátioo, segundo a melhor definiçao Clentifica, apfOv~~ a pelO
Pamel Inte/governamental sobre Mudança Cllnlãlic<r -IPec, em prazo sub:lCnte a
permlhr aos ecossistemas lima ad~ptação natural ã mudança do clima, a asseguror que
a produção de alimentos MO seja ameaçada e a permitir
ecollÓmico do Estado prossiga de maneira suslentáveL

que o desenvolvimento

Seçlo11
Ooa Objetivos Específicos
Ar! SOA Política Estadual sobre Mudança do Clima c Combate ã Pobwza _
PEMCP tem os seguintes objehvos espcclficos
I - A compatibililaçao do desenvolVlloento econômlCO-socia! com a prOleçM
do sistema chmMico
ti • A redução das emiSSOCs êlntróplCêlS de gases de efeito estufa em relação
as suaS diferentes fontes,
til - O estimulo iIO desenvolvirmm to, uso e rnterclimbro ôe praticas
ambrenta lmente responsaveis e das le<:nQlo(Jias mais lirnp..s dlsponivels,
IV O fortalecimento de açoes de reflorestamento e ff!cuperaçAo de ~reas
degradadas 00 qualquer tipo de remoçOOs antr6p1CaS poi sumidooros de gases de
efeito estufa no telfitório estaduaL
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v - A Implementação de medidas para promover a adaptação fi mudança do
clima pelo Estado e pelos seus munK;iplOS. corn a participação e colaboraç3.o dos
agentes econômicos e sociais interessados ou benefICiários, em parllcular aqueles
especialmente '/ulneraveis aos seus efeitos ad~ersos:
VI - A p,ese-vaçáo, a con5efvaç30 e a rewpcraçao dos recursos i'lmb.enlais,
com particular atençao aos biom<ls naturRis de maior ocorrência. tais como caatinga,
cerrado ou quaisquer outros blOm<lS lidos como Pa!rimõmo Natural Estadual,
VII - fi consolidação e cxpans~o das áreas legalmente PJote~lida~ e o
ir1cer1ti ~ o aos reflorestamentos e à recomposiçào da cobertura venehtl em áreas
degríldadas .
VIII - O Apoio ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Reduçao e
Emissões - MBRE. medianle ações estaduais publicas e Pl ivadas de nl~igação e
lemoção de GEE,
IX - A CrIação de inslrumenlos l,.>COf'IÔmicos. finaoceiros e frsc..ais. para a
promoçào dos objetNOS. di,elfrzes, Ações e programas previstos nesta Lei;
X - Fomento e cnaçM de Instrufllentos de mercado que viabillzem a
execuçao de Projetos de Redução de EmissOes pelo Desmalamento e Degradação RE OD. energia leoo~á~e l, sumidouros de carbono. e de redução de emlssÕCS liquidas
de gases de elMo estufa, dentro ou fora dos mecanismos cr iados pela Convençao Quadro das NaçOes Umdas sobre Mudança do Clima e seus regulamel1lo~ posterio!es,
XI - A realizttçao de inventálios locais de emissOes e estoque dos g a s~s que
caw;'ílm eteito estufa de forma sistemi'ltizada e periódica:
XII _ O Incentivo às iniciativas e p!OJ8tos. públK:oS e pri ~ados. que tavareçam
a mitigaç:'1O de emissões de gases de efeilo estuta e adaplaçao as mudanças
cllmállC8S.
XIII _ O apoio à pesquisa. ao /~sen~olvimento. ã dNulgação e â prOfnoçâo do
uso de tecnologias de combate ã mudança do clima e das medidas de adaptação e
mltigaçao dos lespectivos iml-!aclos;
. .
XIV - A promoçáa de proW<lmas c iniciativas de educação e l'OnSClcntlza~o
tia populaçao soble mudança do clima. suas causas e consequênClas, ~n particular
para as populaç6es especialmente vulner:hels aos seus efeitos adversos:
.
XV _ A promoção de compras e contratações sustentave,s pelo poder publico
com base em critérios de suslentabilidade. em particular com ~istas ao eqUllibrlO
clrmati co.
XVI - A elaboração de planos de ação Que contribuam pala mitigaçâo ou
adi'lplação 1:I 0 S efeitos adversos das mudanças chmãticas nos diferentes niveis de
p!afl8Jamento (territonal, reglol1al, ~lIunicipal);
XVII

A dissem lna~o das informaçOes relativas Ms programas e as aÇÕes

de que trata esta Lei, contribUindo para a moclança progressiva de nabltos, cultura e
práticas Que tenham rellexos negativos na mudança global do clima, na conservaçao
ambientai e no desenvolvimento sustentãvel;
XVIII - Incremento da conservação e eficiênciM energétICa em selares
lele~antes da econofllla estadual:
XIX - PlOteçao, recuperaçao e élmpllaçijo dos sumidouros e reservatOrlOS de
gasas de eleIto estufa mediante empregu de práticas de conservaçao e recuperação
alou uso suslcrlttlvel de recursos fl;)turais:
XX - Promoção de padrões sustentáveis para atividades agropecuarias â luz
lias considerações sobre a mudança do clima.
XXI - Promoçào da redução gradual ou eliminaçãO de II'I1perfelÇOeS de
merCAOO. ta:s corno ioccntNOS liscais, Isenç:ôcS tributárias e tarifârias e subsidias para
lodos os setores emissores de gases de efeito eslufa que sejam contrãnos ti leglslaç:lo
em vrgor .
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XXII - Incentivo ã adoça0 de polilicas e fóruns sobre mudanças climáticas nos
1I1ImlciplOS piBuienses_
Paragrafo (mico. Os objetivos da PoIitica Estadual sobre Mudança do Clima e
Combale á Pobreza - PEMCP dever:io estar em consonância com o desenvolvimento
sustentável a fim de buscar o crescimento ecorómico. a erradicaçao da pobreza e a
1f!(lw,:au das des~ualdades sociais.
CAPiTULO IV
Das Diret rizes
AlI. 6" A Politica t sta dual sobre Mudança do Clima e Combate 11 Pobreza PEMCP deve ser implementada de acordo com as seguintes diretllzes
I - Formulação. adoção fi implemenlaçAo de planos. programas, prujetos.
lIIetas e açOes restntivas ou incentlvadoras.
11 - Promoção de cooperaçào (:()In tooas as esfe!3s de governo, organizações
rnultila!c"~ls, OJganizaç.ões não-governamentais empresas, inslitutos de pesquisa e
demais atores rclevantes p,lIa a implementação desta politica.
111 - Formulação e integlaçao de nOIlI1(15 de uso do solo e zonellmento com a
finalidade rJe estimular a mitigação de gases rJe efeito estula e promover estratég ias de
adaptaçêo aos seus rnpactos;
IV - lncOfporação da dimensão clllnàtlcu na avaliação de planos. programas e
projetos publ~s e privados no eslado.
V - Apoio ãs. pesquisas em todas as áreas do conhecirnenlo e educaçao para
o combate ã mudança do clima,
VI - Promoçao e Incentivo di' ~ucaçao. capacitaç~ e conscientização
publICa sobre mudança do clima;
VII _Proteçiio e ampllaçào dos sumrdcuros e rcseNat6f10$ de 9ast.'5 de eleito
estufa.
VIII _ ConscrvaÇào da cobertura veget,.1 ollginal e o combate á destrUição de
áreas natu!<li::õ.
IX . Estimulo à parllcipaçOo publica e privada nas dlsCussõcs n:;cionais e
Internaciol1ais de relevância sobre o tema das mudanças climi'ltIGas;
X. _ Adoção de medidas d!! adaptaçoo para reduzir os efeitos adversos da
mudflnça do clima e a vulnerabilidade dos $islemas ambielllal. SOCk11, cultural e
econOmlco;
XI - Apoio e estimulo a padrões suslen\ávels de produção e consumo, de
' Oflllfl a cOI1!ribuir para os objetivos desta PoIitica;
XII _ prornoçao e estimulo ao desenvolVimento e uso compartllh8do de

.

1;tt;nul~ Í<ls e conhecimentos técf1ico~ Clmbientalmenl e suslcntlVl:'is•

XII I - Promoção de mec;lnismos de mercado para a multlplicução, em
particular, da aplicabilidade do Mecanismo de Oeselwolvimenlo Limpo. ou de outros
ll1f1umismos similares;
XIV - Elirninação ou reduçao d!ls ellllssOes e fortalecimento das remoções
por sumidouros de gases de efeito estufa na rcglão.
XV - Conciliação. scmpre que posslvel. da agenda de combate ao
aqueclITlento global com a agenda dtl con5crvaçao da biodiversidade, aplicandO o grau
ue pnoridade nas ações de oonscrvaçyo de áreas naturais;
XVI - Com,.1romissos a&sumidos pelo Brasil na Convençao Quadro das
Naçtics Uni::tas sobre Mudança do CllnlO c no Protocolo de Quieto ou Ctn qualquer
01.1[10 acordo relativo ao tema que venha a ser adotado pelo pais;
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XVII - Ações de mitigação da mudança do clima em consonãncia com o
desenvolvimento sustentável. que seiam, sempre que possivel, mensuráveis, para sua
adequada quantificaçao e verificação a posteriori ;
XVII I - Estratégias integradas de mitigação e adaptação â mudança do clima
nos niveis local, regiona l/territorial e estadual;
XIX - Estimulo e apoio à participação dos governos municipaiS. aSSlnl como
do setor produtivo. do meio acadêmico e da sociedade civ il organizada, no
desenvolvirnerltD e na execução de políticas, planos, programas, prOjetos especlficDS e
ações relac ionados à mudança do clima;
XX - Promoção. desenvolvimento e difusão pelo Estado ou desse em

cooperaç:1O com órgaos Federais de pesquisas cienl1fico.tecnológicas, de tecnologias.
p1Ocessos e práticas orientados a:
a) Miligaçào da mudança do clima por meio da red ução de emissões
antrópicas por fontes e fortalecimen to das remoções an tró plcas por sumidouros de
gases de efeito estufa;

b) Identificação das vulnerabilidades e adoção de medidas de adaptação
ade\1uadas.
XXI - Utiti z~ção de instru mentos financeiros e econõmicos para promover
ações de mitigaç::io e adaptação à mudança do clima;
XXtI - Apoio, fomento e compensação financei ra de atores sociais por
atividades que efetivamente e comprovadamente reduzam as emissões ou promovam
as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa;
XXIII - Promoção da cooperação internacional e interestadual no âmbito
bilateral. regional e multilateral, para o financiamento. a capacltaçêo. o
desenvollrimento, a transferência e a difusão de tecnologias e processos para a
implementação de ações de m~ ~gação e adaptação, inclu indo a pesquisa científica. a
observação sistemática e o intercãmbio de infoooaçóes:
XXIV - Aperfeiço amento da ob servaçiio sistemática e precisa do clima e suas
manifestações no territéKio estadual e áreas oceãnicas contiguas:
XXV - Estimulo e apoio a manutenção e promoção de práticas. atividades e
tecnologias de em issôes baixas ou nulas de gases de eleito estufa.
CAP!TULOV
Dos Instrumentos

r

Art.
o Governo do Estado do Piauí, por meio de suas Secreta rias e demais
órgãos competentes, cri<u á estruturas técnicas e regulamentadoras para a Viabilização
do Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas e Comba te à Pobreza. Conservação
Al1Ibiental e Desenvolvimento SlIstentavel do Piauí.
Parágrafo unico. As entidades publicas e privadas interessadas em aderir aos
Programas Estaduais previstos nesta Lei deverão manifestar voluntariamente a sua
intenção, mediante o registro prévio n?s órgãos e entidades competentes.
Art ao Para a implementação da Polltica Estadual de que \rata esta Lei, fica
instituldD O Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas e Combate á Pobreza.
Conservação Ambiental e Desenvolvimento 'Sustentável do Piauí, constituído dos
seguintes prog ramas. os quais ficam criados:
I - Programa Estadllal de IntOfmações em MUdanças Climáticas, corn a
finalidade de promover os eSllKlos básicos necessilrios á tomada de d@cisãorelativa às
anerações do clima rIO estado. e cujos Pf(Jdutos finél is sc,êio os esludos Inventário
Estadua! de Emissões de Gases de Eleito Estufa; Mapa de Vulnerabilidade Climátrca do
Estado do Piaui; Sisl em;:l de Controle de Desmatamento por Satélite nos BlOrnas
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Cerrado e Caatinga Levantamento Georreferencrooo da Estrutura FUrI(.há fla do Estado

do Pllluí. Diagnóstico das Unidades de CoflSefvaçào no Piauí: Zoneamento Ecológico e
EconõlluCQ !.lo Estado do Piauí, Zoneamento Pedoclimático do Estado d<l Piau!;
11 - Programa Estadual de MonitOlamenlo Ambien tal, oom a finalidade de
monitorar e IJlventariar , periódica e sistematicamente, os estoques de carbono da
cober1ur a lIorcslal e da biodivcrsid adc das florestas pubtic<ls e das Unidades de
Conselvaçao do Estado do Piaul, para fins de natureza cientifica, gestão sustentável
das florestas. sustentabilidade das suas r.omumdades e futuros mercados de 1f.'duÇão
de cmiss6es liquidas de gases de efeito estufa e de redu ção de omissões de
rJCSI11 tl j(lmento;
111 - PlOgrama Estadual de Cap<lcilação Técnica em Mudanças ClimátICas,
com o ubjetivo de difundir a educação ambiental e o conhecimento técnico na area de
mudanças climaticas, conservação ambientai ~ desenvolvHnento sustentâvcl junto aos
GestO/es Municipais, aos Sefvidores Púbhcos Estaduais; rnstituições prIVadas e
enlldade da sociedade civit organrzad a;
IV - Programa Estadual de Educação em Mudanças Clrmá trcas com a
fina lidade de promover a difusão do conhecimento sobre o aqucclmento global, à rode
eSf.,"(,Ilar estadual, ãs dGmais institwçOes de enSino existentes no Estado; e entidades da
$ociedooe civil organi2ada:
V - Programa Gestão Ambi ü l1lal !la AdministraçãO Púbticil , !!m cujo espectro
passa a constar as açóes de Complas Sustentavels; Coleta Seletiva, Comissões
Internas de Selviços Ambientais-CISAs. dentre oull Ols;
VI _ Prograrna Ações Emergenciais em Eventos Extremos, dlllgKlo 01 0
aparelhamento e capacitação dos setore s saúde e defesa civil;
VII - Programa Estadu,,' Fortak!cimento tnstrtucional da Proteção Ambiental,
visando ã rct'struturaçao física, humana e material dos órg.ID8 de fiscalização e
~cenciarncnto ambiental e à formação de agentes ambientais voluntárIOS;
VIU - Programa Estadual de Intcrcámbio e IncentiVO ã Ulilização de
Tecnologias Limpas e Ambientalmenle Responsáveis com o objelivo de fomentar a
adoçoo de novas tecnologias ou mlldança da matriz energética, tais como o liSO de
tllod lescl, os biodigestores , dentre outras;
IX . Programa EstBdu<l1 de Pagamentos Por Serviços Ambientais, com o
objetivo de instituir o pagamento por serviços.e produtos Bmbient(lis as comunidades
tradICionais pelo uso sustentãvel dos lecUISOS naturais, conservaçao, proteção
a" lbienlill c incentivo as políticas vatuntarias de redução de desl1\(ltanlCnto, por meio
dos seguintes subpwgrarnas:
a) Subproglama Floresta, tendo como finalidade gerir aç6cs de p..'lgamenlo
<lOS poVOS e comunk-ades badioo4lais, assentados de reforma agrâfl<.l c agricultores
familiares de que tra;a a Lei 11~ 11.326, de 24 de JU:tlO de 2006 (Iederal) (InstitUI a
Politic.1 de Aglicultura Familiar), ~ tendidas as seguintes diretrizes:
1. revegetaç:iO de àreas degradadas;
2. conservaÇlo da bicxJiversidade em areas pfloritãrias;
. 3. preservação da beleza c,ênir.a relacionada ao desenvolvlrmmto da cultura e
do tUrismo:
f
4 form<1ç':'o e melhoria de corred ores ecológicos entre áreas prioritárias para
conservaçao da blOd lversKl ade, e
5 vedação à cooversêo das áreas florestais induld"s no Subprograma
Flaesla para uso agricola ou pecuáno
b) O Subproyrama RPPN, lendo como finalidade, em conformidade com a Lei
na 5.977. de 24 de fevereiro de 20 10, gerir ações de pagamento aos Inst~uidores de
Reserv<ls Par1ictJlsles do PatrimônIO Natural de ate quatro módulos fiscal!' que sejam
reconhecidas pelo órg,àO ambiental COll'l96teofe', exduidas as áreas de reserva legal, de
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preservaç:io permanente, bem como as áreas destinadas para servidão floresta l,
as seguilltc:i dlretllzes.
1 mat\lJtenç:ío ou recuperaçao de área de extrema relevãnCla para fins de
conservaç:io da blodiversidade; e
2. fQlma ção e melhoria de corredores ecológicos entre unKlades de
c.:OIlS!;I1 V<ly:Jo de proteçao integral.
3. e>:ecução de proglamas elou iniciativ ~ s de repovoamento ecológico da
fauna e d<l fIorn autódone:
c) O Subl)rogram8 Agua tem como finalidade genr ações de pagamento aos
ocupantes legulales de areas de até quatro mOdulas fiscais situadas em baCiaS
hidrográficas de bêli"8 disponibllrdílde e qualidade hídrica, atendidas as seguintes
diretril es:
1. Prioridade para bacias ou sub-baCias abastecedoras de sistemas públicos
de fomecimento de ~gua para consumo humano ou contribuintes de reservatórios:
2. Prior idade pma bacias com défi r~t de cobertura vegetal em <Í!eas de
plCSClVOção permanentes:
3 Prioridade par8 baCias hidrográficas onde estejam implementados os
Instlumentos d8 gestao previstos na leI nO9.433, de 8 de janeiro de 1997 (federal);
4 Primid8de para ex(.'cuçao de Plogramas e/ou iniciativas que visem à
diminuição de processos erosivos, redução de sed imentaçao, aumento da infiltração de
água 110 solo. melhoria da qualidade e quantidade de ãgua. cOl1stãncia do regime e
vazão e d imi nu~ da poluIÇão,
5. Prioridade para a execução de programas elOtJ 10Iciativas de recuperação
de olhos d·água e Mscentes;
6. Prior idade para re<:uperação de áreas de preSefvação permanente e/ou
recuperação e estabilização de encostas e margens de cursos d'água superliciais
atend td ~s

peren~

§ lU FIQI vEXIada a 'IlOculaçao de mesma área de serviços ambientais a mais
de um Subprograma previsto nesta Lei.
§ 2° Passam a integrar o Programa plevisto no inciso IX do "caput" AS ações
do PrOjeto Plbto de Pagamento por Serviços Ambientais na APA do Ranyel e do
PlOgralOa de IdentIficação, Catalogação e Preservação de Nascente de Agua n:>
Estado do Piaui - Bolsa Verde, criado pela Lei n" 5.876, de 20 de julho de 2009, çuJ'ls
estruturas, regulalllclltaçào e execuç:io serão dcfini:las por meio de Decreto.
§ 3" Constituem-se <.IlIlda nlL'Canismos de execuçao do Programa previsto no
§ 2", deste al1'go, o desen'lOlvimelllo de Sistemas AglOllorestaís - SAfs, '" fOflllaÇ<io de
Brigadas Florestais, a promoção do Ecoturismo em Unldad@s de Conservação do
Estado, dentre outras atividades relativas ao pagamento por serviços amU!8nlars em
desel,..,olvimenlo pelo Estado, a asslsléncia tée.niC2 e capacitaçe'o voltadas fi, promoção
dos servIÇOs 8mblentais; o iMentário de áreas patendais para" promOÇào de seNiços
alllulenlalS; e o Cadastro Estadual de Pagamento pOf Serviços Ambientais. contendo:
as áreas contempladas, os re~pectivos servlÇ05 ambientais prestados e as informações
sobre os planos, programas e projeto, que integram a Política Estadual de Mudança do
Clima e Combate á Pobreza.
,
§ 4 A estrutura, a regulamenta~ e ti elfecuçtlo dos Programas de que traia
este artigo sefâo dcfnlldas por meIO de Decreto, no plalo de cento e OItenta dras
contados da public.1çao desta Lei.
D

0

Art. 9 Consbtuern.. se oulros Instrumentos da PoIllica Estadual de Mwanças
Climáhcas e Combate â Pobreza .. PEMCP.
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XVI A recuperação de passivos ambientais, tais como, recuperaçao de
<lleas degradadas, mineradas ou contaminadas, corno, deposiçõcs antigas, depósitos
de residuos sólidos ou aterros abandonados, áreas de empréstimo, bota-fora ,
derramamento de liquidas, óleos e!graxas, percolaçao de Sllbstãncias nocivas, lençol
freático contaminado, presença de amianto, áreas alteradas sujeitas a erosões e
voçorocas, terras salinizadas, áreas de Reserva Legal e Areas de Preservaçao
Permanente degradadas ou utilizadas para outros fins:
XVII - Todas as tecnologias e praticas de rnitigação disponiveis e projetadas
nas áreas de Oferta de Energia; Transporte: Edificações; Indústria; Agricultura;
Florestas: e Residuos,

CAPiTULO VI
Das Estrategias
Art, 10, São estratégias de minimização dos impactos da mudança climática
para a saúde pública.
I - A realizaçao de campanhas de esclarecimento sobre as causas, efeitos e
formas de se evitar e tratar as doenças relacionadas à mudança do clima,
11 - A promoção, incentivo e divulgaçãO de pesquisas relacionadas aos efeitos
da mudança do clima sobre a saúde e o meio ambiente;
111 - A adoção de procedimentos direcionados de vigilância ambiental,
epidemiológica e entomológica em locais e em situações selecionadas, com vistas à
detecção rápida de sinaiS de efeitos biológicos de mudança do clima:
IV _ O aperfeiçoamento de programas de C<lntrole de doenças mfecciosas de
am~la dispelsão, com alias níveis de ('ildemicidade e sensíveis ao clima,
especialmente a ma lária e a dengue,
V - O treina'nento da defesa civil e criação de sistemas de alerta rápk!o para
o gerenciamento dos impactos sobre a saúde decorrentes da mudança do clima,
VI- A divulgação anual, pelo Poder Ex.ecutivo, dos dados relativos ao impacto
das mudanças climáticas sobre a saúde pública estadual
Art, 11 , São estratégias de mitigação da ermssão de gases do efeito estufa ,
no setor elétrico:
I - Incentivo à geração de energia descentralizada, a partir de fontes
renováveis tais como solar, eólica, hidroelétrica, biomassa, das marés, células de
comllllstivel e biodiesel; dentre outras novas fontes de energia renovaveis;
II _Promoção do controle e redução de em issões de metano no setor elétrico:
111 - Incentivo ã redução da geração de metano em aterros sanitários e
promoção da utilização do gas gerado como fonte energética ,
IV - Promoção de programas de eficiência energética em edificios comerciais,
públicos e priva dos e em resKJências,
V _Promoçüo e adoção de programa de rotulagem de produtos e processos
efiCientes, sob o ponto de vista energético e de mudança do clima;
VI _ Criação, por lei, de incentivos fiscais e financeiros, para pesquisas
le ladonadas à eficiêrlcia energética e ao uso de 800rgia renovável em sistemas de
conversa0 de energia,
VII _ PromoçllQ do uso dos rnelhores padrOes de eficiênCia energética e do
uso de energias renováveis na iluminação pública.
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Art. 12 São estralêgias de mltlgação da emissão de gases do efeito estufa no
selol de lfanspOlte.
I - EslIatégias de Gest;jo e PlaneJamento'
a) Inlernalização da diTlensão Clllllétlca no planejamento da malha Vlãna e da
oferta dos dil<'' fentes modais de lTanspotles.
b) Instalação de sistemas n teligentes de tráfego para velculos. objetivando
reduzir congeshonamentos e consumo de ~nbu:;l iyel:
I

c) Planejamento e implantaç~o de sistemas de tráfego larifad o com vistas à
u:~duçã o das emissões de gases de eleito estufa, devendo a arrecadação ser utilizada
obrigatoriamente pala a ampliação da ofella de 113l1spolle público.
d) Promoção de medidas esltuturais e operacionais p:ua melhoria das
r.oodiçOes de mobilidade nas áleas atetadas por pólos geradores de trãfego.
e) Estimulo ã implantação nA entrepostos e teoninais multrnooals de carga
ptefelenctallllenle nos limiles dos pllM:tpêllS entroncamentos rodo·ferrOVlánQS do
Estado, insliluindo-se redes de distribuição capilar de bens e produtos dIVersos;
f) Desestimulo ao uso de veiculos de transporte individual, através da
expansllo na oferta de outros modais de viagens;
g) Estabelecimento de campanhas de conscientização a respeito dos
impactos locais e globais do uso de velculos automotores e do transporte individual.
elllalil ando as questões relaclonad(lS as opçõcs de transporte, conges tionamento,
relaçao entre poluição local e impacto global. impaclos sobre a saUde. dentle outros
11 - ESlralegias quanto aos Modais de Transportes:
a) Ampliaçao da oferta de transporte público e estirnub ao uso de meios de
transporte CQm llIeOOl' potencial potllidoi c cm[~r de gases da eleito estuta, com
êlllase O<l rede lenoviâria, metroviâna. do tr6lebus, e outros meios de transpor1e
utilizadores de ooll1busliveis renovave~:
b) ESlimulo ao transporte nftQ-motOlizado, cvm ênfase na Implementação de
infraestrutura e medidas apeladorlars paw I) uso da bicicleta, valorizando n artlculaçilo
enlle modais de transporte;
c) Implantação de medidas de atraçao do usuàrio de automóveis para a
lIti l i7.(lç.~o do transporte coletivo;
d) Regulamentação da circu laçao, parada e estacionamento de ônibus
fretados e criar bolsões de estEJCÍOnamento ao longo do sistema metro-ferroviflrlO
111 - Estratégias quanto ao Trélago:
a) Planejamento e irnplantaçâo de faixas exclusivas para velculos, com taxa
de ocupaçâO igual ou superior a 2 (dois) passageiros nas vias pUb~cas ou rodovias;
b) Estabelecimento de programas e incentivos pata caronas sohdáuas ou
Iransporle compartilhado,
c) Promoção do reordeuillUento c escalonamento de horânos c periodos de
ahvldadcs publicas e pri vadas;
d) Compatibilização dos limiles de velocidade em rod ovias c vias publicas
cem obJetiVOs ambientais e de emissOes de GEE ,
6) Restrição a estaciollamentos em tonas saturadas de lrãnsito.
IV - Estratégias quanto ás Er11lssões do Setor:
a) delermin ação de critcrios de sustentabilidade ambientai e de estimulo a
mltlgaÇao de gilses de efeito estufa na aquISIÇão de veiculos da Irola do Poder Púbhco
e na contra taca0 de serviços de lIanspcl\e.
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triillsito;
c) IIllllementaçao de Programa de Inspeção e Manutenção Veicular para toda

a frota de veiCulas aulolllotores, inclusive molOC1Clelas

d) eslaoelec.ncnlo de limites e metas de redução progressiva e promoç30 de
monitoramento de emissão de gases de efeito estufa para o srstema estadual de
tranSporte
Arl. 13. Silo estratégias de millgação da crniss:!o de gases do eferto estufa nosetor doméstico'
I _ Promoção de C<lmpanhas educativas sobre conservação e eficiência
energétICa para conscientização da comun id3de e dos COnsumidores;

,

11 - Promoção da implelllentaç:io ria coIeli'l selelilla e minimizaçao de resfduos
biodegradáveis visando otimização de recursos e minimização de emissão de metano
nos alerros san~á"os
Ar! 14_São estratégias de mitigação "da emissao de gases do efeito estufa no
setor industrial·
I
Promoção da adoção de processos menos intensivos no uso de
combustíveis tóssers:
11 - Promoção da udoção de medidas de conservação c eficiência energética:
111 " Prom ~ da minimizaçao do consumo, da reutilizaçao. coleta seletiva e
reciclagem de maler ia s,
IV - PrornoçiID da responsabrlidade pós-consumo de produtores;
V - Promoçao do incremento da tecnologra do controle da poIurçêo nos
drferentes setores produtivos;
VI - Promoçao de ações para reduzir as emissões de metano dos rejertos
rnduslriais, alrallês da reciclagem e compostagem dos resíduos ou di) captação e
queima de biogãs em atelTos . como fonte alternativa de energia:
VII - EstimulO a Partrcrpaçao das empresas nos mercados de carbono;
VIII - Estimulo ao eslabek!c_ncnto de gerencias ambientais nas unidades
operativas das indústrias, que gerenciem, dentre outros aspectos. as medidas de
OlltigaçilO de emissões de gases do efcllo estufa.
IX - Promoção do intercâmbio de informações sobre eficiência energética e
medidas de cOrltrole e redução de emissócs dentre indústrias de lIm mesmo setor
plod utivo. ou entre selares.
X - Promoçao de medidas para redução e gradual eirminação das emissões
de hidronuorcarborros (HCFCs), petfluOIcólroonos (PFCs) e hexafluQfclo de enxofre
(SF6).
Arl 15. S:!o estratég ias de milrgação da em issão de gases do efeito estufa
no setor público·
I - Ampliação da capacidade de observação sistemática do clima e a geração
e divulgação de informações climáticas para tornada de decisões:
11 - Avaliação dos impactos da mudança ciimatica sobre a saude humana e
promoção de medidas para mitigar ou evitar esses impactos,
11 1- Minimização da produç:!o de metano em aterros sanitários.
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IV - Promoção de medidas de conservação e eficiência energélica em lodo o
de iIlrra-eslrulura sob gestão govemilrnenlal. principalmente nos prédios
pLubcos. IluminaÇàO púbica. escolas. hospitais. dentre oubos;
V - Estabelecimento de boas pmti:as visando pfOmover a efICiência
energchca em todos os setores e regiões. ir.cluindo a definIÇão de padrôes minlmas de
efICiência energética para produtos e processos:
VI - Promoçào da coleta seletiva e reciclagem de mutefl<lis. estimulando
campanhas e medidas para reduç1\o do vOlume de residuos enVladllS pa ra aterros
sanitários.
VII - Inveslimento em capacilaçâo (! aparelhamento para fiscalizaçao e
p\lniçêo de Q\ivtdades emir.sor<1s de GEC:
VIII - Coação de mecanismos de alrativrdade para investimento em projetos
P'()L ou de outros mecanismos internacionais do mercado de carbono:
tX _ AnálISe. promoção e implementação de iIlcentivos econOmicos para
selares produtivos qu:~ assumam compcomissos de redução de emiswes de GEE ou
sua absorç:to por sumrdouros.
X _ Amptiação dos sUlllldouros Horesta:s nas áreas publicas e implementação
de medidas efetivas para manllterf'""Io dos estoques de carbono:

a~aralo

XI- Promoção da cOflsciém:ia amuiental entre os servidolCS publieus. alravés
de açCes educati~as e inlounalivas soure as causas e impactos da rnud<lflç<l do cluna e
medidas de gestao para mitigaç1io do erMo estufa:
XII - Aplicaçao de recursos vinculados destinados á pesquisa científica no
es:Lido das c,)usas e consaquências do aquecimento. bem como em pesquisa
tOOlOlógica VIsando a busca de alterf)(lhvas para <l mitigação das emissões de gases de
ef~lto estula. c ainda. pala a adaptação da sociedade as mudanças do clima
Art 16. São estratégias de mKlgaçtlo da emisstlo de yases do efeikl estufa no
selo; agropecuáriO'
I - Incentivo à ad~o de boas práticas no setor agropecuário sob o ponto de
vista das mudanças climaticas;
II - Inct:!rlti\o à adoção de medidas para minimizar üm issôes de carbono
decorrentes do uso d(1 solo:
111 - Il1 cenli~o à adoça0 de medidas para minimizai o uso ele feltilizantes
inorgânicos para feduzir emissões de gases do efeito estufa:
IV - Aumento dos sumidouros agrícolas e florestais nas propriedades rurais:
V - Mr... mlZaçOO de eml5SÕCS decorrentes de dejetos animais:
VI - Promoção de canllan/l<ls pala conscrentização de produtores e
trabalhadOfes do setor agropecuMo saUle a relação entre a produção agropecuária e
il.S mudanças dimaticas. bem como a respeito da neceSSidade de adoça0 de modelos
de t\grlcult\lf8 sustentável:
VI I - PlOlHOÇão de pesquisa no setor agropeclI<'rrio tendo em visla os objetivos
de e4llilíbrkl clrmátlco .
VIII - Prollloçâo da prodlJção ogricola lendo em vista a geraçao de el'lergia a
p<lnir da biomassa, levando em consideréIÇao Cflt~riOS ambientais e sociais:
IX - Estabelecimento de incenli"os e desincenlivos econÕlTlicos para o setor
agl opecu<.irio tendo em vista o equilibrio dímalrco:
X - Promoção de projetos agricolas demonstrativos para pcrmrtrr melhOf
ertendimento do ciclo de carbono em atividades agricolas:
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XI - Promoçào de medidas de eficiêqcia energêtica e conser\laÇ<1o de energia
atividades de agropecutuia;
XII - Promoção de medidas pala conlcnçao e eliminaç1\o gradual do uso do
fogo em atividades agropecuárias:
XIII - Criação de sIStemas governamentais de certlficaç30 SOCIOamblcnlal de
atr/idades agropecuãna':l segundo Cfitêrios relali'lOs as mudanças climâtlcas. contando
com a partir.ipaçao de todos os atores sociais relevantes, Incluindo academia,
elllpIC':lBS. Illo. . imentos sociais e olganizações Ilijo-governamentais;
XIV - Fomento da plética da agricullura orgânica associada à conservaç30 de
mata nativa, em espeC1élI a mala ciliar {nas malgens de cÓHeg~, rios, nascentes e
mananciais)
lliJS

/I.rt 17. São estratégias de rnltlgação da emissão de gases do erelto estufa no
setor biod lvcf5idade, floresta s e alteração de uso do solo'
I _ Desenvolvimento e promoçilO d<:l restauraçao de éll;!as naturais e da
sit,;cullura de especies nativas, tendo em vi$ta os obietivos da estabilização c.mMlca e
em consooâncra com os objetivos das Convenções sobre Mudança do Clima, da
Oiodiversidade e do Cornbate â Desertiflcação,
11 _ DesenvolVimento e promoção de Sistemas agroflorestais baseados em
espécies nativas. de fQfma a gerar beneficios sociéli:; ~ arlluientij's:
UI - Promoção da certlficaçàO de prod l~OS flQf estals, incenti. . ando o consumo
suslentâvcl de pfOdut·)s origfiãrios de lIoreslas:
IV · Promoção de medida; de comoote aos incêndiOSIlorestals;

V Promoção de zonearnentos para uso do solo de acordo com os prlncipios
e diretrizes desta lei;
VI • Estimulo â criação c implementação de Unidades de Cooservaçao , em
consorniOO3 oom a necessidade de manutençao de estoques de carbono, bem couro
restauraçao de áreas degradadas e absOlção de carbono por sumidouros;

a

VII· Eslimulo criação de Reservas Particulares do Patrimôn io Natural ou
outras medidas em prol da conservação ambientAl em propriedades privadas:
VIII- Promoção e estimulo ã redução da destruição de areas naturais;
IX Pr0l110çã0 de Plojelos de Remoção de Carbono Atmoslêrico vinculados
às áreas plÍOl ltálias pala a conselVação da blOdlversidade gerando incentivos para a
conservação da blOdiversidade e benefídos para as populaÇÕC5 tr;;rdiçionais rurais,
X - Promoçâo de incentivos que . . isam Cliação ou aml)liação de sumidouros
Visando a recuperOlçãO de flolestas nativas e de áleas prioritarias para a consell/(lção
da biodiversidade

a

Ar1 18. Sêo estratégias de mitigaçêo d;;r emissão de gases do eleijo estufa no
setor de resíduos
I - Millimização da geração de residuos Ulbanos, esgotos domésticos c
ef!uentes industriais:
11 - Implementação de coleta seletiva, reciclagem e reuso de residuos
urbanos, esgotos doméstk:os e efluentes industriais;
111 - Tratamento e disl)osiçào final de resíduos. preservando as condições
sanitâllas e pl omovendo a redução das emissões de gases do efeito estufa:
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IV • Os empreerl(hmentos de a~a concentração ou circu!aç30 de pessoas
deverão trls!alar equipamentos e manter programas de coleta seletiva de resíduos
sólidos, como condiçêo para a oulenção UétS pertinentes autorizações legais;
V . A AGESPISA devera adotar medidas de controle e reduÇ:lo progressiva
das emissões de gases de efeito estufa provenientes de suas estações de lratamenlo;
VI - O Poder Publico e o setor privado devem tleseslrnulal o uso de sacolas
plastocas ou não-bKxlegradavcis. bem COfllO de embalagens excessivas ou

desnecessarias.

M 19. São estratégias de mitigaçao da emissão de gases de eleijo estuta no
selor da construção cIVil:

I - As edificaçoes nOVaS deverão obedecer a critérios de eficiência energética.
sustentabilidade ambiental, qualidade e eficiênCIa de materiais. confoHJte definição em
regulamentos especirlCos. que corlstitlJ1rM medidas ccndlcionantes das deVidas
auturizações legaiS p.. ra seu funcionamento e opelação,
11 - As construções existentes, quando submetidas a projetos de ,eforma e
all1p~ação, deverao obedeçer a cntérios de efICiênCia energética, arquitetura
sustentável e suslelllabilldade de materiaiS, conforme regulamentos especificos;
lU - O Poder Püblico estadual devera introduzir medidas de eficiência
ellergética e ilmpllaçao de areas verdes em seus projetos de edificaçOes de habitação
popular;
. ,
IV ' Nas obras e servIÇOs de engeflhari<J oontralados pelo poder publICO Que
elwolva o uso de produtos e subprodutos de madeira, ser~ observadas as segUintes
regras'
a) O pro;e\o bâsico sonlP.flle poderá Sef aprovado pela autondade
competente caso COlllemple, de fomla expressa, a obrigatOriedade do emprego de
produtos e subprOOlJlOs de madeira que tenham procedência lega\ e de Ill<!rlejO
sustentava!:
h) Nos editais de lic~ação. deverá constar dél espeCIficação do objeto e
emprego de produtos e subprodutos de madeira que tenham procedência legal:

V

c) Os órgãos competentes deverão exigIr, no momente da assinalUfi'l dos
contrat05, OI Clpl esentação, pelos conlratClnles, de declaração filmada, sob as penas de
Im, do comprormsso de utilização de produtos e subprodutos de madeira ou de origem
florestal que tenham procedência legal e sejam oriundos de manejo sustentável,
conforme definido em regulamentaçao;
d) Para efeito da fiscalização a ser efetuada pelo poder púbico Quanto â
procedênciC! dC! madeira utilizada, o contratado deverâ manter em seu poder os

respectivos documentos comprobatórios;
V - O poder público fementará o uso do agregado reciclado das demohçOes e
reutilização de rnateri8is nas obras publicas,
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RIO DE
JANEIRO

Decreto n° 40.780, de 23 de maio de 2007 - Institui o Fórum Rio de
Mudanças Climáticas Globais que fornecerá suporte à implementação da
Política Estadual de Mudanças Climáticas e dá outras providências.
Decreto nº 41.318, de 26 de Maio de 2008 - Dispõe sobre mecanismo de
compensação energética de térmicas a combustíveis fósseis a serem instaladas
no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Lei 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.
Decreto nº 43.216, de 30 de setembro de 2011 - Regulamenta a Lei n º 5.690
de 14 de abril de 2010, que dispõe sobre a Política Estadual sobre Mudança
Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável.
DECRETO N° 40.780 DE 23 DE MAIO DE 2007
INSTITUI O FÓRUM RIO DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS GLOBAIS QUE FORNECERÁ
SUPORTE
À
IMPLEMENTAÇÃO
DA
POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o constante do processo administrativo n° E07/222/2007,
Considerando as marcantes transformações ambientais, econômicas, políticas e sociais
que estão ocorrendo no mundo inteiro, em especial as mudanças climáticas decorrentes do
aquecimento global;
Considerando que as questões associadas ao aquecimento global são complexas,
multidisciplinares e requerem a integração de um conjunto de ações em vários setores da economia,
com a parceria e participação de todos, inclusive na prestação dos serviços públicos;
Considerando que tais fatos requerem mudanças na forma de atuação do Estado
contemporâneo, para favorecer a sustentabilidade ambiental, econômica e social ; e
Considerando que as ações relacionadas ao crescimento econômico e demográfico no
Estado devem ser conduzidas com bases no desenvolvimento sustentável.
DECRETA:
Art 1º - Fica instituído o Fórum Rio de Mudanças Climáticas Globais, com o objetivo
geral de conscientizar e mobilizar a sociedade e o governo do Estado do Rio de Janeiro, para
discussão e apoio sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais.
Parágrafo Único – O Fórum Rio de Mudanças Climáticas Globais tem como objetivos
específicos:
I - colaborar com a instituição de uma Política Estadual de Mudanças Climáticas, em
articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras políticas públicas correlatas;
II - identificar lacunas e obstáculos existentes, com a finalidade de facilitar a
implementação das políticas públicas relacionadas ao tema;
III- propor normas que incentivem a adoção de ações voluntárias de preservação no
campo das mudanças climáticas, por parte das instituições públicas e privadas;
IV - propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo, por
meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação sustentável, para
adequação do perfil e poder de compra do poder público estadual;
V - estimular a realização de estudos e pesquisas, bem como ações de educação, para
capacitação em temas relacionados às Mudanças Climáticas, com ênfase na execução de inventários
de emissões de Gás de Efeito Estufa — GEE no Estado, bem como na identificação de medidas de
adaptação e de mitigação dos impactos relacionados às vulnerabilidades decorrentes do aumento
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médio da temperatura do planeta previsto pelo IPCC (Painel Intergovemamental de Mudanças
Climáticas);
VI - facilitar a interação entre a sociedade civil e o poder público, para que o tema seja
internalizado em todas as esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como Secretarias de
Estado, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais, Prefeituras, setores empresarial e
acadêmico, a sociedade civil organizada e os meios de comunicação social;
VII - promover a cooperação entre o governo, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais nacionais e internacionais e entidades estaduais, no
campo das mudanças climáticas globais;
VIII - sugerir a adoção de políticas, práticas e tecnologias que conduzam á redução das
emissões de GEE e à adaptação do Estado aos impactos devidos ao aquecimento global;
IX - Avaliar e apoiar projetos que visem à obtenção de créditos nacionais e
internacionais para aplicação em programas e ações no Estado do Rio de Janeiro relacionados às
Mudanças Climáticas;
X – manter um canal virtual para esclarecer e orientar empresários e empreendedores
interessados na implantação de projetos que visem à obtenção de créditos de carbono.
Art. 2° - O Fórum Rio de Mudanças Climáticas Globais terá a seguinte composição:
I - Membros natos:
a) Governador do Estado do Rio de Janeiro, que o presidirá;
b) Secretário de Estado do Ambiente — SEA;
c) Secretário de Estado da Casa Civil — CASA CIVIL;
d) Secretário de Estado de Governo — SEGOV;
e) Secretário de Estado de Planejamento e Gestão — SEPLAG;
f) Secretário de Estado da Fazendo – SEFAZ;
g) Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços
— SEDEIS;
h) Secretário de Estado de Saúde e Defesa Civil — SESDEC;
i) Secretário de Estado de Educação — SEEDUC;
j) Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia — SECT;
k) Secretário de Estado de Transportes — SETRANS;
l) Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento –SEAPPA;
m) Secretário de Estado de Habitação — SEH;
n) Procurador Geral do Estado — PGE.
Parágrafo único — Os membros natos indicarão um membro substituto para
representálos nos seus impedimentos eventuais e/ou legais.
II- Oito membros convidados, sendo;
a) dois representantes de organizações não governamentais legalmente constituídas no
Estado do Rio de Janeiro, para a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, que façam
parte do Conselho Estadual de Política Ambiental - CONEMA, escolhidos pelos membros deste
segmento;
b) dois representantes de universidades constituídas no Estado do Rio de Janeiro, com
notório conhecimento relativo aos problemas da mudança do clima, escolhidos pelo Conselho de
Reitores;
c) o Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro;
d) três representantes do setor empresarial, membros da Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro - FIRJAN, escolhidos pelos representantes desse segmento.
III - Poderão participar, ainda, mediante convite, de conformidade com o assunto a ser
abordado em cada caso:
a) Prefeitos Municipais;
b) Membros da Assembléia Legislativa;
c) Personalidades e representantes da sociedade civil, com notório conhecimento da
matéria, ou que sejam agentes com responsabilidade sobre a mudança do clima.
§ 1° - O Presidente do Fórum Rio de Mudanças Climáticas Globais será substituído
nas suas faltas e impedimentos pelo Secretário Executivo.
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§ 2° - As funções de Secretário Executivo do Fórum serão exercidas pelo Secretario de
Estado do Ambiente.
§ 3° - Os membros referidos no inciso II serão designados pelo Secretário de Estado
do Ambiente.
§ 4° - As funções de membro do Fórum e de Secretário Executivo não serão
remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
Art. 3° - O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum serão providos pela Secretaria de Estado do Ambiente, correndo as eventuais despesas à
conta das respectivas entidades.
Parágrafo Único — Os órgãos e entidades da administração pública Estadual deverão
prestar toda a colaboração solicitada pelo Fórum Rio de Mudanças Climáticas Globais.
Art. 4º - O Secretário Executivo do Fórum apresentará proposta de agenda de trabalho
a ser submetida à apreciação do Fórum.
Parágrafo Único - As reuniões de trabalho poderão ser setoriais, e somente nesses
casos não implicarão na convocação ou participação de todos os seus componentes.
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2007.
SÉRGIO CABRAL

DECRETO Nº 41.318 DE 26 DE MAIO DE 2008
DISPÕE SOBRE O MECANISMO DE
COMPENSAÇÃO
ENERGÉTICA
DE
TÉRMICAS A COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS A
SEREM INSTALADAS NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 145 da Seção II da Constituição Estadual, tendo em vista o que consta dos
processos nºs E-07/000107/2008 e E-07/000681/2007,
CONSIDERANDO:
- os propósitos de favorecer o desenvolvimento sustentável e aumentar a participação
de fontes renováveis na matriz energética estadual;
- que segurança energética é fundamental para a sustentabilidade econômica e social da
sociedade;
- que os resultados do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Estado
do Rio de Janeiro, com base em 2005, indicam que as emissões do setor de geração de energia e do
uso de energia nos processos industriais somados são os que mais emitem gases de efeito estufa no
Estado;
- que aumentar a eficiência energética contribuirá diretamente para reduzir a demanda
por energia e a necessidade de aplicação das instalações de geração de energia elétrica; e
- que o fator de emissão atmosférica da matriz energética do Sudeste cresceu, em
média, cerca de 13 % nos últimos três anos.
DECRETA:
Art. 1º - Fica instituído o Mecanismo de Compensação Energética (MCE), como parte
do Plano de Abatimento de Emissão dos Gases de Efeito Estufa, para combater o aquecimento
global e reforçar a oferta energética no Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo Único - O Mecanismo de Compensação Energética (MCE) visa ampliar o
uso de fontes de energia renovável, em especial para geração de energia elétrica e promover a
eficiência energética de acordo com as diretrizes de Desenvolvimento Econômico, Energia e
Indústria e as diretrizes ambientais.
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Art. 2º - O Fator de Compensação Energética (FCE) determinará o percentual de
potência elétrica a ser compensada (MW), em função do combustível a ser utilizado (FCE1), e o
percentual de potência a ser compensada por eficiência energética (FCE2) conforme tabela a seguir:
FCE FCE ¹ FCE ²
Carvão 5% 4% 1%
Óleo combustível 5% 4% 1%
Gás natural 3% 2% 1%
Art. 3º - O empreendedor, ao implantar uma Usina Termelétrica,aplicará o FCE à
potência total instalada pelo empreendimento para obter a potência a ser compensada (PC),
conforme detalhado nos parágrafos a seguir.
“PC = FCE x PI - Sendo PI a Potência Total instalada em MW e PC a soma da
compensação por energia renovável (PCR) com a compensação por eficiência energética (PCEE),
como se segue. PCR (MW) = FCE1 x PI; PCEE (MW) = FCE2 x PI.”
§ 1º - Para o cálculo da equivalência do PCEE em Energia a ser Economizada – MWh
(EE) pelos programas a serem implantados nesta compensação tem-se que: EE (MWh) =
PCEE(MW) x FC x 8760 horas por ano, Onde se considera FC (fator de capacidade) para o Estado
do Rio de Janeiro igual a 80%.
§ 2º - Para o aumento da eficiência energética será necessária a implantação de ações
que resultem em economia de energia que seja passível de verificação por meio de indicadores de
intensidade energética ou de medição direta, que permitam constatar a redução da demanda e/ou do
consumo de energia, de acordo com o Programa Estadual de Racionalização do Uso de Energia da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços.
Art. 4º - Durante o processo de licenciamento ambiental do empreendimento, o
Mecanismo de Compensação Energética deverá ser detalhado, com a indicação do Fator de
Compensação Energética (FCE) nos Termos de Referência, durante a requisição da Licença Prévia
(LP). A compensação deverá ser detalhada quando da solicitação da Licença de Instalação (LI).
Parágrafo Único - Os projetos deverão ser implantados ao longo do período da
primeira concessão, sendo que a metade da capacidade de geração de energia renovável devida, nos
termos deste Decreto, deverá ser implantado plenamente nos primeiros 05 (cinco) anos, a contar da
licença de operação do estabelecimento.
Art. 5º - Será admitida a compensação em empreendimentos em energia renovável
mediante a formação de consórcio de empresas, bem como via o estabelecimento de contratos de
parceria público-privadas (PPP). Nesses casos, a parcela investida pelo empreendedor deverá estar
claramente identificada e corresponder a quantidade de energia a ser devidamente compensada.
Art. 6º - O empreendedor será livre para selecionar o arranjo institucional que for mais
conveniente para efetivar a devida compensação, sendo que o arranjo final deverá ser comunicado e
acompanhado pelo Estado.
Parágrafo Único - Os créditos de carbono que por ventura poderão ser obtidos com a
implantação dos projetos no Estado do Rio de Janeiro serão de propriedade do empreendedor na
efetiva proporção do capital investido, inclusive em consórcios.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 2008
SÉRGIO CABRAL
DOE-RJ de 27/05/2008 (pág. 02)

LEI 5690/10 | LEI Nº 5690, DE 14 DE ABRIL DE 2010 DO RIO DE JANEIRO
INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL SOBRE
MUDANÇA
GLOBAL
DO
CLIMA
E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei institui a Política Estadual sobre Mudança do Clima e estabelece
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos aplicáveis para prevenir e mitigar os efeitos e adaptar
o Estado às mudanças climáticas, em benefício das gerações atuais e futuras, bem como facilitar a
implantação de uma economia de baixo carbono no Estado.
Parágrafo único. A Política Estadual sobre Mudança do Clima norteará a elaboração
do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, bem como programas, projetos e ações a ela
relacionados, direta ou indiretamente.
Capítulo II
Dos Princípios e Objetivos
Art. 2º As ações empreendidas no âmbito da Política Estadual sobre Mudança do
Clima serão orientadas pelos princípios do desenvolvimento sustentável, da precaução e da
participação pública no processo de tomada de decisão, observado o seguinte:
I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a
redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático;
II - serão tomadas medidas para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da
mudança climática com origem antrópica no território estadual, sobre as quais haja razoável
consenso por parte dos meios científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;
III - as medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos
socioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores
econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar
as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados
sobre o clima.
Art. 3º São objetivos da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I - estimular mudanças de comportamento da sociedade a fim de modificar os padrões
de produção e consumo, visando à redução da emissão de gases de efeito estufa e ao aumento de sua
remoção por sumidouros;
II - fomentar a participação do uso de fontes renováveis de energia no Estado;
III - promover mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e
as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as
emissões de gases de efeito estufa e aumentem as remoções antrópicas por sumidouros de carbono
no território estadual;
IV - identificar as necessidades e as medidas requeridas para favorecer a adaptação aos
efeitos adversos da mudança do clima nos municípios no Estado do Rio de Janeiro;
V - fomentar a competitividade de bens e serviços que contribuam para reduzir as
emissões de gases de efeito estufa.
VI - preservar, conservar e recuperar os recursos ambientais, considerando a proteção
da biodiversidade como elemento necessário para evitar ou mitigar os efeitos da mudança climática;
VII - consolidar e expandir as áreas legalmente protegidas e incentivar os
reflorestamentos e a recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas.
Parágrafo único. Os objetivos da Política Estadual sobre Mudança do Clima deverão
estar em consonância com os do desenvolvimento sustentável, sendo competência do Estado
integrar suas políticas públicas, dentre as quais as de transporte, energia, saúde, saneamento,
indústria, agricultura e atividades florestais, econômicas e fiscais visando atingir os objetivos dessa
Lei.
Art. 4º A Política Estadual de Mudança do Clima tem por objetivo assegurar a
contribuição do Estado do Rio de Janeiro no cumprimento dos propósitos da Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de alcançar a estabilização das concentrações de gases
de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no
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sistema climático, em prazo suficiente a permitir aos ecossistemas uma adaptação natural à mudança
do clima e a assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada e a permitir que o
desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável.
Capítulo III
Das Diretrizes
Art. 5º São diretrizes da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I - a promoção da implementação de planos, programas, políticas, metas e ações
restritivas, voluntárias ou incentivadoras, com a finalidade de prevenir a mudança do clima, mitigar
as emissões de gases de efeito estufa e promover estratégias de adaptação aos seus impactos;
II - o reconhecimento das diversidades física, biótica, demográfica, econômica, social e
cultural das regiões do Estado na identificação das vulnerabilidades à mudança do clima e na
implementação de ações de mitigação e adaptação;
III - a prevenção de eventos climáticos extremos;
IV - favorecer para que as ações de mitigação sejam medidas, registradas e verificadas,
sempre que possível por instâncias certificadoras independentes;
V - estimular a participação dos governos municipais, assim como da sociedade civil
organizada, do setor produtivo e do meio acadêmico, no desenvolvimento e na implementação da
Política Estadual sobre Mudança do Clima;
VI - promover a pesquisa, em especial por meio das universidades e instituições de
pesquisa, o desenvolvimento e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientadas à:
a) mitigação das emissões de gases de efeito estufa;
b) redução das incertezas nas projeções estaduais e regionais da mudança do clima e de
seus impactos;
c) observação sistemática e precisa do clima e suas manifestações no Estado e áreas
oceânicas contíguas;
d) identificação das vulnerabilidades municipais e identificação das medidas de
adaptação requeridas.
VII - identificar e alinhar os instrumentos de ação governamental já estabelecidos, para
a consecução dos objetivos desta Política;
VIII - desenvolver programas de sensibilização, conscientização e mobilização, e
disseminar informações à sociedade sobre as causas e os efeitos da mudança do clima;
IX - difundir a adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços que
contribuam para a redução das emissões de gases de efeito estufa;
X - fomentar o uso de instrumentos financeiros e econômicos, bem como o uso de
mecanismos de flexibilização, para incentivar a redução das emissões e a remoção de dióxido de
carbono da atmosfera;
XI - promover a restauração da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 6º Os planos, programas, políticas, metas e ações vinculadas a atividades
emissoras de gases de efeito estufa, sejam elas de âmbito governamental ou empresarial, deverão
incorporar em suas estratégias, medidas e ações que favoreçam a economia de baixo carbono,
observando as seguintes diretrizes setoriais:
I - energia - promoção da melhoria da eficiência na oferta, na distribuição e no uso de
energia, o aumento do uso de combustíveis com baixo teor de carbono, ou ainda, do de
biocombustíveis, bem como apoiar as ações que promovam seqüestro de carbono e o uso de fontes
de energias renováveis;
II - transportes - para aumentar o uso de veículos eficientes, expandir o uso de
sistemas sobre trilhos e aquaviários, renovar as frotas veiculares, incentivar o transporte coletivo em
detrimento do individual e à intermodalidade, especialmente no frete;
III - resíduos -minimizar a geração de resíduos, maximizar o reuso e a reciclagem de
materiais, maximizar a implantação de sistemas de disposição de resíduos com recuperação
energética, inclusive com a recuperação do metano de aterros sanitários e nas estações de tratamento
de esgoto;
IV - edificações - estimular o uso de critérios de eficiência energética na seleção e
aquisição de equipamentos e aparelhos eletrodomésticos, na arquitetura e na construção civil, e de
sustentabilidade de materiais e de recursos naturais, fomentando o uso de madeira certificada e do
reuso da água, por exemplo;
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V - indústria - incentivar o uso de equipamentos e processos mais eficientes, de sua
reciclagem e substituição, e do reuso de materiais, bem como do controle das emissões de gases, e o
seqüestro de carbono;
VI - agricultura e pecuária - melhorar as práticas de cultivo para reduzir emissões de
N2O e outros gases, bem como promover a ampliação de culturas energéticas, especialmente em
áreas degradadas, o controle de queimadas e a recuperação do metano resultante da degradação de
matéria orgânica de resíduos agrícolas e da criação de animais, e reduzir a pressão dessas atividades
sobre florestas e outros ecossistemas naturais, prevenir a erosão e incêndios florestais;
VII - ambiente florestal - promover a recuperação das áreas degradadas no Estado,
mediante o estímulo a práticas de silvicultura, que adotem manejo florestal sustentável, que
favoreçam o uso de produtos e subprodutos florestais, inclusive para geração de energia, e incentivar
a restauração da Mata Atlântica, mediante o fomento à implantação de Parques Fluviais e de
Carbono.
Capítulo IV
Dos Instrumentos
Art. 7º São instrumentos da Política Estadual sobre Mudança do Clima:
I - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima, que deverá identificar, planejar e
coordenar as ações e medidas que possam ser empreendidas no âmbito público ou privado para
mitigar as emissões de gases de efeito estufa e para promover a adaptação da sociedade aos impactos
devidos à mudança do clima, devendo ser reavaliado a cada cinco anos, contemplando os resultados
do Inventário Estadual de Emissões, bem como observando as orientações do Plano Nacional de
Mudança do Clima.
II - Fórum Rio de Mudanças Climáticas: institucionalizado pelo Decreto nº 40.780 de
24 de maio de 2007, que tem entre seus objetivos mobilizar a sociedade, o governo estadual e os
governos municipais para discussão e apoio às ações relacionadas às mudanças climáticas;
III - O Cadastro Estadual de Emissões: para o acompanhamento dos resultados de
medidas de redução e remoção de gases de efeito estufa, realizadas por agentes públicos e privados;
e que deverão ser medidos, registrados e verificados por instâncias certificadoras independentes;
IV - O Cadastro Estadual de Sumidouros: para o acompanhamento da proteção e da
ampliação de sumidouros efetivados voluntariamente por agentes públicos e privados; e que deverão
ser medidos, registrados e verificados por instâncias certificadoras independentes;
V - As Estimativas Anuais de Emissões de GEE e o Inventário Estadual de Emissões
de GEE elaborados a cada cinco anos, com base em metodologia a ser especificada e detalhada em
regulamentação específica;
VI - O Sistema Estadual de Informações sobre Mudança do Clima, que deverá
incorporar o monitoramento climático estadual, entre outras atividades associadas ao controle de
alterações associadas ao meio físico ou à biota e, ademais, favorecer a formação de redes para a
observação e o monitoramento de parâmetros relacionados às mudanças climáticas, incluindo,
temperaturas, pluviosidade e nível do mar;
VII - O Zoneamento Econômico Ecológico do Estado do Rio de Janeiro, estabelecido
pela Lei nº 5067 de 09 de julho de 2007, que deverá considerar entre seus critérios de avaliação as
necessidades de proteção municipal na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas
destinadas à adaptação às mudanças climáticas;
VIII - O Inventário Florestal Estadual: para produzir informações qüinqüenais sobre o
grau de conservação da biodiversidade, fragmentação florestal, dinâmica da cobertura florestal e
monitoramento dos estoques de carbono por atividades de restauração florestal e desmatamento
evitado;
IX - O Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano
(FECAM), criado pela Lei nº 1060, de 10 de novembro de 1986, cujos recursos poderão ser
empregados na implementação dos objetivos dessa política de que trata esta lei; sem prejuízo das
funções já estabelecidas pela referida lei, previstos recursos adicionais advindos da receita bruta da
exploração do óleo do pré-sal, bem como da alienação de Reduções Certificadas de Emissão e
outros créditos de carbono dos quais o Estado seja beneficiário ou titular;
X - O licenciamento ambiental.
§ 1º O licenciamento ambiental de empreendimentos com significativa emissão de
gases de efeito estufa, assim definida em regulamento, observará o seguinte:
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I - a emissão ou a renovação de licenças de instalação ou de operação serão
condicionadas à apresentação:
a) de inventário de emissão de gases de efeito estufa do empreendimento, com base
em metodologia a ser detalhada em regulamentação específica e de;
b) plano de mitigação de emissões e medidas de compensação, devendo, para tanto, os
órgãos competentes estabelecerem os respectivos padrões;
II - a emissão de licenças para a instalação, após a entrada em vigor da presente Lei, de
empreendimentos de que trata este parágrafo, poderá ser condicionada à assunção da obrigação de
neutralizar total ou parcialmente as respectivas emissões de gases de efeito estufa.
§ 2º O Poder Executivo promoverá a necessária articulação com os órgãos de controle
ambiental municipais para aplicação do critério previsto no inciso VI nas licenças de sua
competência.
Art. 8º O Estado fomentará o desenvolvimento do mercado de carbono, estimulando
a criação e a implementação de projetos capazes de gerar Reduções Certificadas de Emissão e outros
créditos de carbono.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, serão preservadas a adicionalidade,
voluntariedade e viabilidade econômica nos projetos de redução e remoção de carbono.
Art. 9º Os recursos advindos da alienação de Reduções Certificadas de Emissão e
outros créditos de carbono dos quais o Estado do Rio de Janeiro seja beneficiário ou titular deverão
ser aplicados para beneficiar as populações mais vulneráveis e que residam nas proximidades dos
empreendimentos que geraram os recursos.
Parágrafo único. No caso de projetos de aterros sanitários, estes recursos deverão ser
revertidos em benefícios para a população que historicamente sofreu os impactos negativos da
disposição inadequada de resíduos sólidos.
Art. 10. O Poder Executivo poderá instituir Certificação com a finalidade de assegurar,
perante terceiros, que a pessoa física ou jurídica que a detenha exerce suas atividades produtivas,
comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços em conformidade com os
objetivos desta Lei.
§ 1º As pessoas físicas ou jurídicas que desejarem obter a Certificação deverão
obedecer a todos os requisitos e medidas de controle estabelecidos pelo Estado nos termos desta
Lei.
§ 2º A desobediência aos requisitos das medidas de controle implicará na imediata
suspensão dos direitos de uso da certificação.
§ 3º São medidas de controle aquelas destinadas à adequação das atividades produtivas,
comerciais e de serviços exercidas no Estado à Política Estadual sobre Mudança do Clima.
Capítulo V
Da Educação, Capacitação e Informação
Art. 11. Ao Poder Executivo incumbirá, juntamente com a sociedade civil:
I - articular ações, programas e projetos no âmbito das políticas públicas educacionais,
de forma a fomentar propostas voltadas à disseminação de informações, à sensibilização e à
mobilização da sociedade civil no que tange ao impacto provocado pelas emissões de gases do efeito
estufa a partir da produção de produtos e serviços;
II - estimular o desenvolvimento de programas sócio-educativos voltados ao público
consumidor naquilo que concerne ao impacto das emissões de gases do efeito estufa, contribuindo
assim para o movimento de proteção ao sistema climático;
III - maximizar linhas de ações e pesquisas, na perspectiva da sustentabilidade
socioambiental, que venham a contribuir com as ações de mitigação, adaptação e desenvolvimento
de novas tecnologias, mediante o provimento de recursos financeiros das agências de fomento, em
especial do Estado, com linhas de crédito especiais para tal;
IV - incorporar às ações do Governo, os resultados obtidos a partir das pesquisas
técnico-científicas realizadas;
V - fomentar e articular ações político-intitucionais, no âmbito regional e local,
voltadas ao desenvolvimento de processos sócio-educativos que tenham como alvo o transporte
sustentável, o uso responsável do solo, os mecanismos e instrumentos de recuperação florestal, a
conservação e uso racional de energia (nas esferas individual, coletiva e institucional), o
gerenciamento de resíduos e a mitigação de emissões de metano;
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VI - prover recursos técnicos para fomentar e articular ações direcionadas ao
diagnóstico setorial das emissões de gases do efeito estufa, no âmbito municipal, bem como
assistência técnica requerida para tal.
Capítulo VI
Da Articulação Institucional e das Contratações Públicas
Art. 12. O Poder Público deverá promover a articulação e integração institucional, do
âmbito nacional ao municipal, a fim de que a política ora instituída, seja internalizada nos planos,
programas, políticas, metas e ações da iniciativa pública ou privada.
Parágrafo único. A administração pública estadual, observada a competência da União,
acompanhará as reuniões internacionais que tenham por objeto os instrumentos internacionais
relativos à mudança climática, à proteção da biodiversidade e outras correlatas.
Art. 13. Nas licitações e contratações promovidas pelo Estado do Rio de Janeiro
observar-se-á o princípio da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado,
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação, respeitadas as seguintes diretrizes:
I - adoção de critérios ambientais, em especial o de baixa emissão de gases de efeito
estufa, nas especificações de produtos e serviços a serem contratados, com vistas à redução dos
impactos negativos socioambientais e do incremento dos impactos socioambientais positivos;
II - estímulo, na execução dos contratos, à adoção de medidas de prevenção e de
redução do impacto ambiental causado por produtos e serviços potencialmente danosos ao meio
ambiente;
III - a adoção, por parte dos contratados, de práticas ambientalmente adequadas para o
descarte seguro de resíduos, partes, componentes e demais insumos utilizados na execução do
contrato;
IV - a utilização preferencial de produtos biodegradáveis, recicláveis e de baixa emissão
de gases de efeito estufa.
Parágrafo único. Os critérios, medidas e práticas de que trata do presente artigo
poderão ser utilizados, na forma do edital, como critério de desempate de propostas.
Capítulo VII
Das Metas e dos Prazos
Art. 14. O Estado definirá medidas reais, mensuráveis e verificáveis para reduzir as
emissões antrópicas de gases de efeito estufa em seu território, devendo para tanto adotar, dentre
outros instrumentos:
I - metas de estabilização ou redução de emissões, isoladamente ou em conjunto com
outras regiões do Brasil e do mundo;
II - metas de eficiência setoriais, tendo por base as emissões de gases de efeito estufa
inventariadas para cada setor e parâmetros de eficiência que identifiquem, dentro de cada setor,
padrões positivos de referência;
III - mecanismos adicionais de troca de direitos obtidos.
Parágrafo único. Metas de redução voluntárias podem ser estabelecidas mediante a
efetivação de pactos ou acordos com os setores e ou instituições pertinentes, e devem ser
incorporadas ao Plano Estadual sobre Mudança do Clima.
Capítulo VIII
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma e condições que
estabelecer, deferimento do recolhimento do ICMS em operações cujo estímulo esteja em
consonância com os objetivos da Política Estadual sobre Mudanças do Clima.
Art. 16. Os programas ou projetos necessários à implementação desta Lei, que sejam
de responsabilidade da administração estadual, poderão ser executados pela própria administração
direta, bem como:
I - pelo Instituto Estadual do Ambiente;
II - por meio de organizações da sociedade civil de interesse público, na forma da
legislação própria.
Art. 17. Ao Fórum Rio de Mudanças Climáticas, cujos objetivos abrangem a
conscientização e mobilização da sociedade e do Poder Público para enfrentar a mudança do clima,
caberá monitorar a efetiva implementação desta Lei.
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Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, o Fórum Rio de Mudanças Climáticas
realizará reuniões trimestrais, cujas atas deverão ser disponibilizadas ao público, inclusive na página
oficial do Governo do Estado na rede mundial de computadores.
Art. 18. O art. 9º da Lei Estadual nº 3467, de 14 de setembro de 2000, passa a vigorar
acrescido de um inciso VII, com a seguinte redação:
"Art. 9º (...)
VII - ter o infrator implementado, ou estar implementando, planos e programas
voluntários, em conformidade com a Política Estadual sobre Mudança do Clima. (NR)"
Art. 19. O Estado deverá, a partir da publicação desta Lei:
I - em até 180 (cento e oitenta) dias, criar o Cadastro Estadual de Emissões;
II - em até 01 (um) ano, elaborar o Plano Estadual sobre Mudanças do Clima.
Art. 20. Esta Lei será regulamentada em até 180 (cento e oitenta) dias da data de sua
publicação.
Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2010.
SÉRGIO CABRAL

DECRETO Nº 43.216, de 30 DE SETEMBRO DE 2011
Regulamenta a lei nº 5.690, de 14 de abril de 2010,
que dispõe sobre a política estadual sobre mudança
global do clima e desenvolvimento sustentável.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 145, incisos II e IV, da Constituição Estadual e considerando o disposto nos
arts. 15, 16 e 18 da Lei Estadual nº 5.690, de 14 de abril de 2010, e o que consta no processo
administrativo nº E-07/000.310/11, decreta:
Art. 1º - Este Decreto estabelece normas para execução da Lei Estadual nº 5.690, de
14 de abril de 2010, que institui a Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e
Desenvolvimento Sustentável, em especial a disciplina das adaptações necessárias aos impactos
derivados das mudanças climáticas e das medidas para contribuir com a redução da concentração
dos gases de efeito estufa na atmosfera.
CAPÍTULO I
DAS METAS DE MITIGAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO
Art. 2º - As metas para redução das emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE no Rio
de Janeiro serão fixadas com ano base em 2010 e horizonte em 2030, tanto para aplicação no âmbito
estadual como para setores específicos de atividade.
Art. 3º - O Estado deverá estimular o incremento da participação do PIB de Baixo
Carbono no PIB estadual, a fim de integrar a Política Estadual Sobre Mudança Global do Clima e
Desenvolvimento Sustentável aos princípios da Economia Verde.
§ 1º - As emissões de CO2 equivalente (CO2e) contabilizarão as emissões dos
seguintes gases de efeito estufa: CO2, CH4 e N2O provenientes dos seguintes setores:
I - Energia - indústria de energia, indústria de manufatura, transportes, comércio, setor
público, residências, agropecuária e emissões fugitivas;
II - Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU) - minerais não metálicos, indústria
química, minerais metálicos, uso de produtos não energéticos de combustíveis fósseis e uso de
anestésicos;
III - Agricultura, Floresta e Outros Usos do Solo (AFOLU) - variação nos estoques de
carbono associados a mudanças no uso do solo e práticas pecuárias e agrícolas;
IV - Resíduos - disposição de resíduos sólidos urbanos e industriais e tratamento de
esgotos domésticos e de efluentes industriais.
§ 2º - As ações relacionadas à Economia Verde observarão os seguintes princípios:
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I - Desenvolvimento Econômico e Criação de Empregos: Geração de renda e criação
de empregos em setores de baixo impacto ambiental e que contribuam com o desenvolvimento
sustentável;
II - Redução de Pobreza e Aumento de Qualidade de Vida: Desenvolvimento de áreas
de baixa renda e promoção de infraestrutura sustentável;
III - Valoração de Ativos Ambientais e Uso Eficiente de Recursos Naturais: Valoração
de ativos como biodiversidade, recursos hídricos, entre outros, através da promoção de
contabilidade ambiental. Promoção de programas de aumento de eficiência no uso de recursos e
redução de resíduos;
IV - Promoção de uma Economia de Baixo Carbono: Uso de mecanismos de mercado
para redução de emissões, promoção de novas tecnologias e engajamentos dos setores financeiros e
industriais;
V - Fomento de Inovação e Novas Tecnologias Limpas e de Baixo Carbono:
Promoção de inovação tecnológica em áreas chave, como geração de energia renovável e construção
sustentável. Criação de pólos tecnológicos e promoção de pilotos de novas tecnologias.
Art. 4º - A meta de redução estadual é definida com base na intensidade de carbono,
calculada em termos das toneladas de CO2 equivalente emitidas pelo Produto Interno Bruto do
Estado (tCO2e/PIB).
Parágrafo único - A intensidade de carbono do Estado do Rio de Janeiro em 2030
deverá ser inferior a de 2005.
Art. 5º - Ficam estabelecidas as metas de mitigação de GEE que abrangem ações
relacionadas aos setores de resíduos, de energia e de transportes e agricultura nos seguintes termos:
§ 1º - As metas de mitigação de emissões de GEE para o setor de resíduos, em
conformidade com o estabelecido no Programa Estadual Pacto pelo Saneamento, instituído pelo
Decreto nº 42.930, de 18 de abril de 2011, observarão o seguinte:
a) as emissões per capita de GEE de esgoto sanitário deverão ser reduzidas em 65%
em relação a 2005, ou seja, deverão sair do patamar de 31 kg CO2e/hab./ano em 2005 e alcançar 11
kg CO2e/hab./ano em 2030, devendo, no cômputo da redução do volume de emissões, ser
contabilizado o atendimento às metas do Subprograma RIO + LIMPO, que pretende levar o
esgotamento sanitário a 80% (oitenta por cento) da população do Estado até 2018;
b) as emissões per capita de GEE no setor de resíduos sólidos deverão ser reduzidas
em 65% em relação a 2005, ou seja, deverão sair do patamar de 241 kgCO2e/hab./ano em 2005 e
alcançar 84 kgCO2e/hab./ano em 2030, devendo, no cômputo da redução do volume de emissões,
ser contabilizado o atendimento às metas do Subprograma LIXÃO ZERO, que pretende erradicar o
uso dos lixões no território estadual até 2014, bem como a remediação dos existentes até 2016;
c) a reciclagem de lixo domiciliar deverá ser ampliada de 2% em 2010 para 15% em
2030;
d) deverá ser incentivado o crescimento contínuo da geração de energia a partir de
resíduos.
§ 2º - As metas de mitigação de emissões de GEE de energia e transportes deverão
observar o seguinte:
a) - as emissões derivadas da energia usada para movimentação dos veículos de
transporte deverão ser reduzidas em 30% em relação a 2010, com a ampliação das redes metroviária
e ferroviária e dos serviços de barcas e sistemas de ônibus municipais e intermunicipais, bem como
pelo aumento do uso de biocombustíveis;
b) - as emissões de GEE derivadas do consumo de energia do setor público, em todas
as esferas, deverão, mediante ações de eficiência energética, ser reduzidas, até o ano de 2030, em
30% em relação ao ano de 2005 quando foram emitidas 1,17 MtCO2;
c) - deverão ser construídas 1.000 MW em unidades de cogeração no Estado, com
objetivo de ampliar em 400% a potência instalada de 230 MW, existente em 2010;
d) - o total de energia limpa ou de baixo carbono gerado no Rio de Janeiro deverá
aumentar em 40% de 2010 a 2030.
Art. 6º - As metas relacionadas à adaptação abrangem a ampliação dos seguintes
programas:
I - controle de inundações e a recuperação ambiental de bacias hidrográficas: Até 2030,
ampliar de 40 para 400 km lineares, projetos e obras em margens de rios a fim de minimizar os
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impactos de chuvas intensas e recuperar ambientalmente áreas sob ocupação desordenada. Estes
esforços, que deverão incluir a implantação de Parques Fluviais, abrangem realocações, drenagens e
a recuperação de matas ciliares, promoverão um aumento de 900% na proteção contra enchentes e
inundações;
II - ampliação do Programa Rio Rural, expandindo sua atuação dos atuais 400.000
hectares para 1.700.000 hectares, correspondente as 270 microbacias a serem trabalhadas,
abrangendo 63% dos municípios do Estado. O Programa preconiza adoção de práticas
conservacionistas, promovendo a recuperação e preservação de solos, dos corpos hídricos e das
florestas.
§ 1º - Dos 1.700.000 hectares inseridos nas microbacias beneficiárias do Programa,
tem-se como meta estabelecer 266.000 hectares com ações conservacionistas e de manejo
sustentável das atividades agropecuárias. Inseridos nessa área de conservação estão previstos 4.000
hectares de práticas que seqüestram carbono como adubação orgânica, adubação verde,
compostagem, redução no uso de fertilizantes químicos, plantio direto, plantio em nível, cobertura
morta, cultivo mínimo e rotação de culturas. Espera-se ainda pelo Programa, como forma de auxiliar
na captura de carbono, a implantação de 1.100 hectares de sistemas agroflorestais e regeneração ou
restauração de 800 hectares de florestas nativas, e mais 60.000 hectares de florestamento econômico
implantados mediante projetos de silvicultura.
§ 2º - Em relação ao setor pecuário, o Programa Rio Rural tem como meta implantar
700 hectares de pastejo intensivo rotacionado, permitindo o aumento da produtividade/área bem
como a redução de animais/área.
§ 3º - As metas setoriais serão acompanhadas a cada cinco anos, na época da revisão
do Plano Estadual de Mudanças Climáticas, levando em consideração os resultados do Inventário
Estadual de Emissões de GEE e do Inventário Florestal Estadual.
Art. 7º - Para favorecer o alcance das metas estabelecidas neste decreto serão criados
incentivos fiscais objetivando o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono em todo o
território fluminense.
§ 1º - O Licenciamento Ambiental poderá estabelecer padrões de emissão restritivos e
condizentes com o cumprimento das metas, assim como estabelecer critérios de proteção municipal
em planos, projetos e obras, públicas e privadas, tendo em vista as necessidades de adaptação às
mudanças climáticas.
§ 2º - O Zoneamento Econômico Ecológico deverá observar:
I - identificação de áreas de maior adequação para a instalação de um pólo de
inovações tecnológicas em baixo carbono. A localização deste pólo deve contemplar o acesso a
pólos acadêmicos pertinentes ao desenvolvimento de tecnologias focadas em sustentabilidade e
baixo carbono, acesso a pólos de logística multimodal e a eventual construção de novas indústria de
bens de capital;
II - identificação de áreas propícias a silvicultura, onde se possa desenvolver pólos
industriais de bens de consumo, que utilizarão matérias primas provenientes de tais florestas;
III - Identificação de áreas com alta concentração de poluentes locais, visando à
identificação de “hotspots” que podem ser resolvidos com o uso de ferramentas de mercado.
CAPÍTULO II
DOS FINANCIAMENTOS
Art. 8º - Os recursos financeiros de fundos, órgãos e instituições de fomento do
Estado poderão ser usados para o alcance dos objetivos de que trata o presente decreto.
§ 1º - O Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM) deverá destinar recursos principalmente para:
I - projetos e obras da mitigação de gases de efeito estufa provenientes dos setores de
resíduos sólidos e de esgoto sanitário;
II - projetos e obras para controle de inundações e recuperação das bacias
hidrográficas;
III - projetos e obras para os Programas de micro bacias e recuperação de solos do
norte e noroeste fluminense;
IV - para ampliar o financiamento destas medidas, o percentual do FECAM deverá
dobrar, passando de 5% para 10% o valor dos royalties do petróleo e do gás natural recebidos pelo
Estado do Rio de Janeiro.
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§ 2º - O Fundo da Mata Atlântica (FMA) deverá destinar recursos para projetos de
recuperação da cobertura vegetal.
§ 3º - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - (FAPERJ)
deverá promover a pesquisa e inovação tecnológica com vistas à mitigação de GEE e adaptação do
ERJ aos impactos.
§ 4º - A Investe Rio deverá conceder financiamentos e outros incentivos pertinentes a
empreendimentos que fomentem a economiade Baixo Carbono no Estado.
CAPÍTULO III
DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Art. 9º - Nas contratações promovidas pelo Estado observar se - á o princípio da
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, respeitadas as
seguintes diretrizes:
I - adoção de critérios ambientais, em especial o de baixa emissão de gases de efeito
estufa, nas especificações de produtos e serviços a serem contratados, com vistas à redução dos
impactos negativos socioambientais e do incremento dos impactos socioambientais positivos;
II - estímulo, na execução dos contratos, à adoção de medidas de prevenção e de
redução do impacto ambiental causado por produtos e serviços potencialmente danosos ao meio
ambiente;
III - a adoção, por parte dos contratados, de práticas ambientalmente adequadas para o
descarte seguro de resíduos, partes, componentes e demais insumos utilizados na execução do
contrato.
Parágrafo único - Políticas fiscais, tributárias e financeiras deverão ser implementadas a
fim de promover a implantação de empreendimentos, atividades e favorecer ao uso de
equipamentos e dispositivos que favoreçam a Economia Verde.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO ESTADUAL DE MUDANÇA CLIMÁTICA
Art. 10 - Fica criado o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas com a finalidade de
acompanhar a implantação, fiscalizar a execução da Política Estadual de Mudanças Climáticas PEMC, bem como articular as ações aprovadas nos diferentes níveis de governo, sendo composto
por representantes e respectivos suplentes do Estado, dos Municípios e da Sociedade Civil.
§ 1º - O Conselho terá caráter deliberativo e será coordenado pelo Secretário de
Estado do Ambiente.
§ 2º - O Conselho terá a seguinte composição:
I - Secretaria de Estado da Casa Civil;
II - Secretaria de Estado do Ambiente;
III - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
IV- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Serviços;
V - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
VI - Secretaria de Estado da Fazenda;
VII - Secretaria de Estado de Transportes;
VIII - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária;
IX - Procuradoria Geral do Estado.
§ 3º - Serão convidados a integrar o Conselho representantes dos seguintes órgãos e
entidades:
I - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
II - Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente: ANAMA- RJ;
III - Associação Estadual de Municípios RJ - AEMERJ;
IV - Secretário do Meio Ambiente do Município do Rio de Janeiro;
V - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN;
VI - Fórum Rio de Mudanças Climáticas.
§ 4º - São objetivos do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas:
I - definir as ações de redução de gases de efeito estufa no Estado;
II - promover a adaptação do Estado aos impactos das mudanças climáticas;
III - monitorar o PEMC com vistas ao acompanhamento das metas do PEMC;
IV - acompanhar as ações para atendimento das diretrizes do PEMC;
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V - divulgar as ações de combate às mudanças climáticas;
VI - realizar audiências públicas para debate de temas de relevância, isolada ou
conjuntamente com outras instituições, quando definido pelo Plenário e/ou pelo Presidente do
Conselho;
VII - aprovar seu Regimento Interno.
§ 5º - O Conselho poderá estabelecer contratos de gestão para cumprir o disposto
neste decreto.
Art. 11 - Serão consideradas como relevantes serviços prestados ao Estado as funções
exercidas pelos Conselheiros, não sendo as mesmas remuneradas.
Art. 12 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de setembro
DOE de 03.10.2011)

228

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas

RIO GRANDE
DOSUL

Decreto nº 45.098, de 15 de junho de 2007 - Cria o Fórum Gaúcho de
Mudanças Climáticas e dá outras providencias.
Lei nº 13.594, de 30 de dezembro de 2010 - Institui a Política Gaúcha
sobre Mudanças Climáticas – PGMC -, fixando seus objetivos,
princípios, diretrizes e instrumentos e dá outras providências.

DECRETO Nº 45.098, DE 15 DE JUNHO DE 2007.
Cria o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas e dá
outras providencias.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da
atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
considerando a instituição do Sistema Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA, no
Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da LEI Nº 10.330, de 27 de dezembro de 1994, que
dispôs sobre o planejamento, implementação, execução c controle da Política Ambiental do Estado,
considerando que o Sistema Estadual de Proteção Ambiental tem dentro suas
finalidades a articulação dos órgãos da Administração Estadual competentes para as atividades de
proteção e melhoria da qualidade ambiental, e entidades da sociedade civil destinadas à proteção e
preservação do meio ambiente, por intermédio da descentralização regional, planejamento integrado,
e coordenação intersetorial para a redução ou eliminação de poluentes junto às fontes geradoras;
considerando a influencia das condições climáticas para a proteção de outros bens
ambientais, assim como para o desenvolvimento social e econômico do Estado;
considerando a necessidade de articulação dos esforços do Poder Público e da
sociedade civil organizada, da comunidade científica e dos setores produtivos, visando a ações
relativas às mudanças climáticas globais, bem como o atendimento de compromissos nacionais e
internacionais sobre o tema,
DECRETA:
Art. 1º - Fica criado o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, órgão vinculado à
Secretaria do Meio Ambiente, com a finalidade de promover a discussão e propor ações
governamentais, incluindo setores de energia, transportes, indústria, agricultura, irrigação, silvicultura
e tratamento de resíduos, a comunidade científica, e entidades representativas da sociedade civil
organizada em temas relacionados às Mudanças Climáticas Globais.
Art. 2º - Compete ao Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas:
I - propor políticas públicas relativas às questões das mudanças e variabilidade
climática;
II - assessorar os diversos Órgãos e Entidades do Estado em matérias pertinentes a
mudanças climáticas;
III - divulgar e promover conceitos e práticas para diminuição do impacto das
mudanças climáticas globais sobre a realidade local e regional;
IV - elaborar, propor e acompanhar ações do Programa Estadual de Gestão Ambiental
para a questão das mudanças climáticas;
V - acompanhar e avaliar as iniciativas de outra esferas governamentais em matéria de
mudanças climáticas; VI - elaborar e manter um banco de dados sobre as condições climáticas do
estado e suas alterações;
VII - avaliar e monitorar o impacto das mudanças globais do clima no Rio Grande do
Sul, propondo ações estratégicas pertinentes;
VIII - apoiar a organização de grupos de trabalho, projetos e parcerias pertinentes.
Art. 3º - Integram o Fórum Gaúcho de Mudanças Climática:
I - um representante de cada um dos seguintes Órgãos:
a) Secretaria do Meio Ambiente;
b) Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais;
c) Secretaria de Infra-estrutura e Logística;
d) Secretaria da Ciência e Tecnologia;
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e) Secretaria da Fazenda;
f) Secretaria do Planejamento e Gestão;
g) Secretaria da Educação;
h) Secretaria das Obras Públicas;
i) Secretária de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano;
j) Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio;
k) Secretaria da Saúde;
l) Secretaria Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água;
m) Casa Civil;
n) Casa Militar;
II - representantes de instituições científicas, públicas e privadas, bem como entidades
da sociedade civil organizada, indicados pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente;
Parágrafo único - Os membros do Fórum serão designados por ato da Governadora
do Estado.
Art. 4º - A estrutura do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas será integrada por:
I - Comitê Gestor (CG);
II - Secretaria Executiva;
III - Comissões Técnicas (CTs);
§1º - O Comitê Gestor, que tem por finalidade coordenar e administrar as atividades
do Fórum, será integrado pelos seguintes membros:
a) pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, que o presidirá;
b) por representante dos integrantes das Comissões Técnicas, na condição de Diretor
Executivo;
c) pelo Coordenador, Vice-Coordenador e Secretário de cada Comissão Técnica criada
no âmbito do Fórum;
§2º - A Secretaria Executiva do Fórum será exercida por representante da Secretaria do
Meio Ambiente, a ser designado pelo seu titular,
§3º - As Comissões Técnicas criadas no âmbito do Fórum, mediante deliberação do
Comitê Gestor, terão por finalidade a discussão e atuação em temais específicos pertinentes às
mudanças climáticas.
Art. 5º - Ao Comitê Gestor elaborará de Regimento Interno no prazo de 120 dias, o
qual será aprovado por Decreto da Governadora do Estado.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de junho de 2007.

LEI N.º 13.594, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010.
Institui a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas
– PGMC - fixando seus objetivos, princípios,
diretrizes e instrumentos e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do
Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Esta Lei institui a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas - PGMC - , fixa
seus objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos.
Art. 2º - A PGMC tem por objetivo geral estabelecer o compromisso do Estado do
Rio Grande do Sul frente ao desafio das mudanças climáticas globais, estabelecendo as condições
para as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como
contribuir para reduzir a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, atingindo nível
seguro para garantir o desenvolvimento sustentável.
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Parágrafo único - A PGMC integra-se à Política Nacional sobre Mudança Climática –
PNMC – e aos acordos internacionais dos quais o Brasil for signatário e norteará a elaboração do
Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas, bem como programas, projetos e ações a ela
relacionadas direta ou indiretamente.
Art. 3º - O Sistema Estadual para implementação da PGMC será composto por:
I - Comissão Intersetorial de Órgãos e Secretarias de Estado;
II - Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas;
III - Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas e Prevenção de Desastres
Naturais – Rede Clima Sul;
IV - Conselho Estadual do Meio Ambiente;
V - Comissão Estadual de Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia;
VI - Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas;
VII - Planos de Ações Setoriais;
VIII - Fundo Estadual de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais; e
IX - Secretaria Executiva da Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas.
TÍTULO II
DOS CONCEITOS, OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Art. 4º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais
e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima - capacidade de adaptação se
define como o grau de suscetibilidade de um sistema frente aos efeitos adversos da mudança do
clima, inclusive a variabilidade climática e seus eventos extremos;
II - aquecimento global: intensificação do efeito estufa natural da atmosfera terrestre
em decorrência de ações antrópicas, responsáveis por emissões e pelo aumento da concentração
atmosférica de gases que contribuem para o aumento da temperatura média do planeta, provocando
fenômenos climáticos adversos;
III - bens e serviços ambientais: produtos e atividades, potencial ou efetivamente
utilizados para medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à água, à atmosfera, ao solo, à biota
e aos humanos, minimizando a poluição e o uso de recursos naturais;
IV - desenvolvimento sustentável: processo de geração de riquezas que atende às
necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas
próprias necessidades, no qual a exploração de recursos, a política de investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais encontrem-se em harmonia, para
elevação do potencial atual e futuro de satisfazer as necessidades e aspirações do ser humano;
V - efeito estufa: propriedade física de gases (vapor d’água, dióxido de carbono,
metano, entre outros) em absorver e reemitir radiação infravermelha resultando em aquecimento da
superfície da baixa atmosfera, um processo natural fundamental para manter a vida na Terra;
VI - efeitos adversos da mudança do clima: alterações no meio físico ou biota
resultante da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição,
resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de
sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humano;
VII - emissões: liberação de substâncias gasosas de efeito estufa ou seus precursores na
atmosfera, considerando uma área específica e um período determinado;
VIII - eventos extremos: eventos, de natureza climática, de ocorrência rara,
considerado o padrão de distribuição estatística de referência, calculado em um determinado lugar;
IX - externalidade: impacto, positivo ou negativo, sobre indivíduos ou setores não
envolvidos numa determinada atividade econômica;
X - fonte de poluição e fonte poluidora: toda e qualquer atividade, instalação,
processo, operação ou dispositivo, móvel ou não, que independentemente de seu campo de
aplicação induzam, produzam e gerem ou possam produzir e gerar a poluição do meio ambiente;
XI - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou resultantes
de processos antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação solar infravermelha,
especialmente o vapor d´água, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, além do
hexafluoreto de enxofre, dos hidrofluorcarbonos e dos perfluorcarbonos;
XII - impactos climáticos potenciais: consequências das mudanças climáticas nos
sistemas naturais e humanos, desconsiderando sua capacidade de adaptação;
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XIII - impactos climáticos residuais: impactos das mudanças climáticas nos sistemas
naturais ou humanos que ocorreriam levando em conta as adaptações efetuadas;
XIV - inventário: levantamento, em forma apropriada e mensurável, das emissões de
gases de efeito estufa, gerais e individuais, bem como dos impactos ambientais e outros aspectos
relacionados às mudanças climáticas;
XV - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL –: instrumento previsto no
Protocolo de Quioto (art. 12), relativo a ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e
com o propósito de auxiliar os países em desenvolvimento, não incluídos no Anexo I do Protocolo,
em atingir o desenvolvimento sustentável e contribuir para o objetivo da Convenção do Clima,
prevendo a geração de créditos por Reduções Certificadas de Emissões – RCEs - , a serem utilizados
pelos países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do referido acordo
internacional;
XVI - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de
recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que
reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;
XVII - mudança do clima: alteração de clima que possa ser direta ou indiretamente
atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera e que se some àquela provocada
pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
XVIII - reservatório: componente ou componentes do sistema climático que
armazenam um gás de efeito estufa ou um seu precursor;
XIX - sistema climático: totalidade da atmosfera, criosfera, hidrosfera, biosfera,
geosfera e suas interações, tanto naturais quanto por indução antrópica;
XX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera um gás
de efeito estufa, um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa;
XXI - variabilidade climática: variações do estado médio de processos climáticos em
escalas temporal e espacial que ultrapassam eventos individuais;
XXII - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em
função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e
variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os
quais a variabilidade climática e os eventos extremos;
XXIII - avaliação ambiental estratégica: análise integrada dos impactos ambientais e
socioeconômicos advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a inter-relação e a
somatória dos efeitos ocasionados num determinado território, com o objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável em seus pilares ambiental, social e econômico;
XXIV - Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE: instrumento básico e referencial
para o planejamento ambiental e a gestão do processo de desenvolvimento, capaz de identificar a
potencialidade e a vocação de um território, tornando-o base do desenvolvimento sustentável.
Art. 5º - São objetivos específicos da PGMC:
I - assegurar a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção
do sistema climático;
II - fomentar projetos de redução de emissões, sequestro ou sumidouros de gases de
efeito estufa, incluindo os do MDL;
III - fomentar mudanças de comportamento que estimulem a modificação
ambientalmente positiva, nos hábitos e padrões de consumo, nas atividades econômicas, no
transporte e no uso do solo urbano e rural, com foco na redução de emissões dos gases de efeito
estufa e no aumento da absorção por sumidouros;
IV - implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas pelos
impactos das mudanças climáticas, visando proteger principalmente os estratos mais vulneráveis da
população;
V - promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as mudanças
climáticas globais, informando amplamente as observações desse fenômeno, cenários de emissões e
impactos ambientais, identificação de vulnerabilidades, medidas de adaptação, ações de prevenção e
opções para construir um modelo de desenvolvimento sustentável;
VI - estimular a pesquisa e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico
para os temas relativos à proteção do sistema climático, tais como impactos, mitigação,
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vulnerabilidade, adaptação e novas tecnologias, práticas e comportamentos que reduzam a emissão
de gases de efeito estufa;
VII - provocar a participação dos diversos segmentos da sociedade gaúcha na gestão
integrada e compartilhada dos instrumentos desta Lei;
VIII - definir, e efetivamente aplicar, indicadores e metas de desempenho em emissões
de gases de efeito estufa nos setores produtivos da economia;
IX - valorizar os ativos e reduzir os passivos ambientais no Estado;
X - preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado;
XI - criar e fomentar instrumentos econômicos, financeiros e fiscais para os fins desta
Lei;
XII - promover um sistema de planejamento urbano sustentável de baixo impacto
ambiental e energético, incluindo-se a identificação, o estudo de suscetibilidade e a proteção de áreas
de vulnerabilidade indireta quanto à ocupação desordenada do território;
XIII - promover a competitividade dos bens e serviços ambientais gaúchos no
mercado interno e externo;
XIV - realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na
matriz energética do Estado.
Art. 6º - A PGMC tem como princípios:
I - a proteção do sistema climático para as gerações presentes e futuras;
II - a prevenção;
III - a precaução;
IV - a participação e cooperação pública;
V - a garantia do direito à informação;
VI - a educação ambiental;
VII - o desenvolvimento sustentável;
VIII - as responsabilidades comuns;
IX - o poluidor-pagador;
X - a transversalidade das ações de governo.
Art. 7º - São diretrizes da PGMC:
I - adotar ações de educação ambiental e a conscientização social acerca das mudanças
climáticas;
II - formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas regionais que
incluam medidas para mitigar a mudança do clima, bem como medidas para permitir adaptação
adequada à mudança do clima;
III - promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive
transferência de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões
antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores
pertinentes;
IV - cooperar nos preparativos para a prevenção e adaptação aos impactos da
mudança do clima, desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a gestão de zonas
costeiras, áreas metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, e para a proteção e recuperação de
regiões particularmente afetadas por secas e inundações;
V - promover e cooperar em pesquisas técnico-científicas, tecnológicas,
socioeconômicas e outras, bem como em observações sistemáticas e no desenvolvimento de banco
de dados relativos ao sistema climático;
VI - promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações
científicas, tecnológicas, socioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema climático e à mudança do
clima, bem como às consequências econômicas e sociais de diversas estratégias de resposta ao
desafio das mudanças climáticas globais;
VII - alocar recursos financeiros suficientes para a educação, capacitação e
conscientização pública em relação à mudança do clima, estimulando ampla participação da
sociedade civil nesse processo;
VIII - realizar e reportar outras ações, projetos e iniciativas, mensuráveis, verificáveis e
com cronogramas definidos, oferecendo total transparência à política estadual de mudanças
climáticas;
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IX - apoiar e estimular padrões sustentáveis de produção e consumo, de forma a
contribuir para os objetivos desta Política.
TÍTULO III
DAS METAS E PRAZOS
Art. 8º - O Estado do Rio Grande do Sul definirá metodologia da Avaliação Ambiental
Estratégica, para estabelecer parâmetros de medição de emissões e gases de efeito estufa, bem como
indicadores de redução, devendo adotar:
I - meta global de redução de emissões no âmbito estadual, com base no inventário nas
emissões no âmbito estadual;
II - metas de eficiência e redução setorial, com base nas emissões inventariadas para
cada setor.
Parágrafo único - O Estado do Rio Grande do Sul assume o compromisso voluntário
de reduzir as emissões totais no âmbito estadual, proporcionais ao estabelecido no âmbito nacional,
relativos à contribuição do Estado do Rio Grande do Sul no cômputo nacional para as emissões de
gases de efeito estufa projetadas até 2020.
TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS
CAPÍTULO I
DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Art. 9º - A Avaliação Ambiental Estratégica do processo de desenvolvimento setorial
deve ter acompanhamento permanente, analisando de forma sistemática as consequências
ambientais de políticas, planos e programas públicos e privados, frente aos desafios das mudanças
climáticas, considerando, dentre outros:
I - o Zoneamento Ecológico Econômico;
II - as estratégias aplicáveis àquelas zonas e as atividades de maior vulnerabilidade às
mudanças climáticas, os prováveis impactos e as medidas de prevenção e de adaptação;
III - a definição de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, setoriais ou
tecnológicas;
IV - os diversos aspectos de transporte sustentável;
V - as peculiaridades locais, a relação entre os municípios, as iniciativas de âmbito
metropolitano, os modelos regionais e a ação integrada entre os órgãos públicos;
VI - a proposição de padrões ambientais de qualidade e outros indicadores de
sustentabilidade que, com acompanhamento e periódica revisão, norteiem as políticas e as ações
correlatas a esta Lei;
VII - os planos de assistência aos municípios para ações de mitigação e adaptação aos
eventos climáticos extremos.
§ 1º - A Secretaria do Meio Ambiente deverá coordenar a definição de indicadores
ambientais que permitam avaliar os resultados desta Lei e publicar os resultados de seu
acompanhamento.
§ 2º - Para a consecução do objetivo do “caput” deste artigo, a Secretaria do Meio
Ambiente poderá conveniar com instituições de ensino e pesquisa com atuação reconhecida na área
ambiental e com as suas fundações vinculadas.
CAPÍTULO II
DO REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES
Art. 10 - O Estado criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo
de estabelecer critérios mensuráveis e o transparente acompanhamento do resultado de medidas de
mitigação e absorção de gases de efeito estufa, bem como auxiliar os agentes privados e públicos na
definição de estratégias para aumento de eficiência e produtividade.
§ 1º - A participação no Registro Público de Emissões se dará de forma voluntária,
através das seguintes etapas:
I - formalização da adesão, através da assinatura de um protocolo;
II - capacitação e treinamento para a certificação;
III - identificação das fontes de emissão de gases de efeito estufa;
IV - reunião de informações e de documentação para comprovar as emissões;
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V - cálculo das emissões, conforme metodologias internacionalmente reconhecidas, a
ser previamente definido pela Secretaria do Meio Ambiente, com apoio de suas fundações
vinculadas, válido para o ano-calendário seguinte e harmonizado no contexto desta Lei;
VI - declaração das emissões realizadas no ano-calendário anterior.
§ 2º - O Poder Público poderá definir incentivos para a adesão ao Registro Público de
Emissões, tais como:
I - políticas de incentivo, inclusive de fomento, para iniciativas de reduções de
emissões de gases de efeito estufa;
II - ampliação do prazo de renovação de licenças ambientais;
III - priorização na concessão de financiamentos públicos, com melhores condições de
prazo e/ou com taxas de juros menores;
IV - certificação de conformidade.
§ 3º - O Registro Público de Emissões deverá ser realizado segundo a seguinte
abrangência:
I - por empreendimento e por conjunto de empreendimentos, no caso de pessoas
jurídicas de direito privado;
II - em sua totalidade, no caso de pessoa jurídica de direito público.
CAPÍTULO III
DO DISCIPLINAMENTO DO USO DO SOLO E DA ÁGUA
Art. 11 - O disciplinamento do uso do solo urbano e rural buscará, dentre outros:
I - prevenir e evitar a ocupação desordenada de áreas de vulnerabilidade direta e
indireta, como o setor costeiro, zonas de encostas e fundos de vale;
II - atenuar efeitos de desastres de origem climática, prevenindo e reduzindo os
impactos principalmente sobre áreas de maior vulnerabilidade;
III - ordenar a agricultura, a pecuária e as atividades extrativas, adaptando a produção a
novos padrões de clima e disponibilidade hídrica, diversificando a produção para garantir o
suprimento, contendo a desertificação, utilizando áreas degradadas sem comprometer ecossistemas
naturais, controlando queimadas e incêndios, prevenindo a formação de erosões, protegendo
nascentes e fragmentos florestais, recompondo corredores de biodiversidade;
IV - ordenar os múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos, a
gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de inundações;
V - integrar a dimensão climática aos planos de macrodrenagem e recursos hídricos;
VI - incorporar a questão das alterações e formas de proteção do microclima no
ordenamento territorial urbano, protegendo a vegetação arbórea nativa;
VII - delimitar, demarcar e recompor com cobertura vegetal áreas de preservação
permanente, matas ciliares, fragmentos e remanescentes florestais;
VIII - identificar e mapear as vulnerabilidades existentes nos territórios municipais,
embasando políticas locais de adaptação aos impactos decorrentes das mudanças climáticas;
IX - manter atualizado o levantamento de áreas a serem preservadas pelo Estado ou
municípios, necessárias para a manutenção do equilíbrio bioclimático do território;
X - aumentar a cobertura vegetal das áreas urbanas, promovendo o plantio de espécies
adequadas à redução das chamadas ilhas de calor.
Art. 12 - Será instituído o reconhecimento da “situação de atenção hídrica” aos
municípios do Estado do Rio Grande do Sul em que houver o prognóstico de alteração climática
com redução de precipitações que tendam a afetar de forma drástica a qualidade de vida das pessoas,
a economia local ou regional ou patrimônio natural, visando dotar o Estado de instrumento de
gestão para realização de ações preventivas e dar a agilidade necessária aos procedimentos que
atendam às situações que requeiram emergência.
Parágrafo único - O município reconhecido como em “situação de atenção hídrica”
terá prioridade na execução de certas políticas públicas e ações que possam minimizar perdas. A
metodologia de análise e classificação, com parâmetros de referência e critérios que definirão o
reconhecimento de “situação de atenção hídrica”, que por sua vez definirão as prioridades, será
objeto de regulamento específico.
CAPÍTULO IV
DA PRODUÇÃO, COMÉRCIO E CONSUMO
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Art. 13 - Cabe ao Poder Público propor e fomentar medidas que privilegiem padrões e
coeficientes de produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de insumos,
energias, utilizar materiais menos impactantes e gerar menos resíduos, com consequente redução das
emissões dos gases de efeito estufa.
Art. 14 - Para os fins do art. 13 desta Lei, deverão ser consideradas, dentre outras
iniciativas, aquelas nas áreas de:
I - licitação sustentável, para adequação do perfil e poder de compra do Poder Público
Estadual em todas as suas instâncias;
II - responsabilidade pós-consumo, incorporando externalidades ambientais e
privilegiando o uso de bens e de materiais que tenham reuso ou reciclagem consolidados;
III - conservação de energia, estimulando a eficiência na produção e no uso final das
mercadorias;
IV - fontes de energia mais limpas e renováveis;
V - extração mineral, minimizando o consumo de combustíveis fósseis na atividade
mineradora, reduzindo o desmatamento, evitando assoreamento de rios pelas cavas, protegendo as
encostas de morros e promovendo a recuperação do meio;
VI - construção civil, incentivando projetos de habitação sustentável e de eficiência
energética, redução de perdas, normas técnicas que assegurem qualidade e desempenho de produtos,
uso de materiais reciclados, de fontes alternativas e renováveis de energia e reuso da água;
VII - agricultura, pecuária e atividades extrativas, adaptando a produção a novos
padrões de clima e disponibilidade hídrica, reduzindo emissões de gases de efeito estufa através da
racionalização do uso do solo rural, dos insumos agrícolas e dos recursos naturais;
VIII - transporte, em todas as fases da produção e desta para o consumo,
minimizando distâncias e uso de combustível fóssil, privilegiando o transporte coletivo, otimizadores
do uso de recursos naturais;
IX - macrodrenagem e múltiplos usos da água, assegurando a proteção de recursos
hídricos, a gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de
inundações;
X - redução do desmatamento e queimadas, bem como a recuperação de florestas e
outros ecossistemas naturais que retenham o carbono da atmosfera, tanto de forma direta dentro
dos limites do Estado quanto de forma indireta em outras regiões, podendo para tal controlar e
proibir o uso de madeira, carvão vegetal e outros insumos de origem florestal sem procedência legal;
XI - indústria, por meio do estímulo ao desenvolvimento e implementação de
tecnologias menos intensivas no consumo de energia e mais limpas, de processos produtivos que
minimizem o consumo de materiais.
Art. 15 - O Poder Público Estadual poderá definir padrões de desempenho em
emissões de gases de efeito estufa de produtos comercializados em seu território, devendo as
informações serem prestadas pelos fabricantes ou importadores.
Parágrafo único - Cabe ao Conselho Estadual de Meio Ambiente definir e aprovar os
padrões referidos no “caput” deste artigo, podendo para tal se articular com a Secretaria do Meio
Ambiente e com suas fundações vinculadas e outros organismos técnicos, científicos, através de
convênios e cooperações.
Art. 16 - O Estado do Rio Grande do Sul poderá estabelecer parcerias com entes
públicos e privados com o objetivo de capacitar e auxiliar os empreendedores em projetos de
redução de emissão de gases de efeito estufa.
CAPÍTULO V
DO LICENCIAMENTO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Art. 17 - O licenciamento ambiental deverá contemplar as normas legais relativas à
emissão de gases de efeito estufa.
Parágrafo único - O Poder Público orientará a sociedade para estes fins com
instrumentos normativos, normas técnicas e manuais de boas práticas.
CAPÍTULO VI
DO TRANSPORTE SUSTENTÁVEL
Art. 18 - Políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de
minimizar as emissões de gases de efeito estufa, atendendo aos seguintes fins e exigências:
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I - prioridade ao transporte não-motorizado de pessoas e, em seguida, o coletivo sobre
o transporte motorizado individual;
II - adoção de metas para a implantação de ciclovias para trabalho e lazer, com
combinação de modais de transporte;
III - racionalização e redistribuição da demanda pelo espaço viário, melhora da fluidez
no tráfego, redução da frequência e intensidade dos congestionamentos;
IV - estímulo a entrepostos de veículos de carga e outras opções de troca de modais
que permitam a redistribuição capilar de produtos;
V - estímulo à implantação de atividades econômicas geradoras de emprego e serviços
públicos em áreas periféricas predominantemente residenciais;
VI - controle e redução de emissões;
VII - informação clara e transparente ao consumidor sobre os veículos, no que tange
às emissões atmosféricas de poluentes locais e gases de efeito estufa e ao consumo de combustível;
VIII - informação ao público em geral sobre o inventário de emissões;
IX - planejamento e adoção de medidas inibidoras das condutas de trânsito que
agravem as condições ambientais;
X - condições para privilegiar modais de transporte mais eficientes e com menor
emissão por passageiro ou unidade de carga;
XI - adequação da matriz energética através, dentre outros, de:
a) melhoria da qualidade dos combustíveis;
b) transição para fontes menos impactantes;
c) conservação de energia;
d) indução ao uso de sistemas de baixa emissão de gases de efeito estufa de transporte
coletivo, especialmente em áreas adensadas;
e) carona solidária e outras formas de uso compartilhado de transporte individual;
f) estímulo ao uso de veículos individuais de menor porte, mais eficientes e menos
emissores de gases de efeito estufa;
g) fomento a pesquisas e desenvolvimento na área do transporte sustentável;
XII - estímulo ao transporte ferroviário e hidroviário.
CAPÍTULO VII
DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, RESÍDUOS E EFLUENTES
Art. 19 - A Política Estadual de Recursos Hídricos, em todas as suas esferas de
expressão, especialmente em seus Planos de Bacias e Comitês de Bacias, deve contemplar as
mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção,
mitigação e adaptação estabelecidas nesta Lei.
Art. 20 - As ações no âmbito da Política Estadual de Resíduos Sólidos devem
contemplar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de
prevenção, adaptação e mitigação, com ênfase na prevenção, redução, reuso, reciclagem e
recuperação do conteúdo energético dos resíduos, nesta ordem.
Art. 21 - O Estado priorizará a utilização de tecnologias que tenham por objetivo
reduzir ou extinguir os aterros sanitários.
Art. 22 - O Estado incentivará a recuperação de metano gerado pela digestão
anaeróbia de sistemas de tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos rurais e
resíduos sólidos urbanos.
CAPÍTULO VIII
DA EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INFORMAÇÕES
Art. 23 - Ao Poder Público incumbirá, juntamente com a sociedade civil:
I - desenvolver programas de sensibilização, conscientização, mobilização e
disseminação de informações, para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com a
proteção do sistema climático, em particular divulgar informações ao consumidor sobre o impacto
de emissões de gases de efeito estufa dos produtos e serviços;
II - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta, visando à promoção de medidas de prevenção, de
adaptação e de mitigação;
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III - estimular linhas de pesquisa sobre as mudanças climáticas, impactos, mitigação,
vulnerabilidade, adaptação e novas tecnologias de menor emissão de gases de efeito estufa, inclusive
mediante convênios com instituições de ensino superior e institutos de pesquisa;
IV - integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas;
V - fomentar e articular ações em âmbito municipal e nacional, em tópicos tais como
transporte sustentável, uso do solo, recuperação florestal, conservação de energia, produção
agropecuária, gerenciamento de resíduos e mitigação de emissões.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 24 - Para os objetivos desta Lei, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
poderá:
I - criar instrumentos econômicos e não econômicos, criando estímulos, através de
crédito financeiro ou de outras iniciativas, voltadas às medidas de mitigação de emissões de gases de
efeito estufa e de adaptação aos impactos das mudanças climáticas;
II - desenvolver estímulos econômicos e não econômicos para a manutenção de
florestas existentes e desmatamentos evitados; compensação voluntária pelo plantio de árvores,
recuperação da vegetação e proteção de florestas;
III - estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo – MDL , a fim de que se beneficiem do Mercado de Carbono decorrente
do Protocolo de Quioto, e outros mercados similares;
IV - criar, de forma planejada, instrumentos de desestímulo para as atividades que
sejam consideradas de significativa contribuição para emissões de gases de efeito estufa, visando a
uma transição tecnológica pelo desenvolvimento de estímulos às tecnologias limpas e de baixo
impacto, bem como de ações de mitigação e de adaptação.
Parágrafo único - A partir do inventário estadual e da implantação do Plano Estadual
sobre Mudanças Climáticas fica vetado ao Estado a concessão de incentivos, de qualquer natureza,
às atividades que o inventário indicar e o Fórum Gaúcho sobre Mudanças Climáticas classificar e
referendar como de significativa contribuição para emissões de gases de efeito estufa, exceto os
necessários para redução destas emissões e sua adequação.
Art. 25 - A aplicação dos recursos dos Fundos vinculados à Secretaria do Meio
Ambiente deverá considerar as mudanças climáticas, e contemplar áreas de maior vulnerabilidade e
ações de prevenção, mitigação e adaptação.
Art. 26 - Os recursos financeiros para estímulos econômicos serão oriundos do Fundo
Estadual de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais, a ser criado, para financiar as ações do
Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas, a ser estabelecido seu funcionamento, controle público e
gestão em regulamento específico.
Art. 27 - Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e
programas governamentais deverão ser compatíveis com esta Lei.
Art. 28 - Os órgãos integrantes do Sistema Estadual de Proteção Ambiental deverão
compatibilizar a aplicação dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente com os
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da PGMC.
Art. 29 - Fica instituído o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas do Estado do Rio
Grande do Sul, coordenado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e composto de forma que se
tenha equilíbrio entre a representação da sociedade científica, do governo e da sociedade civil
organizada, com o objetivo de ser a instância formal pela qual acontecerá o debate e a orientação de
tomada de posição sobre as questões das mudanças climáticas, que estabelecerá as diretrizes das
ações no âmbito estadual, em conformidade com a PGMC e o Plano Estadual sobre Mudanças
Climáticas.
Parágrafo único - A representação da composição do Fórum, as suas regras de
funcionamento, o financiamento da estruturação física, de recursos humanos e administrativos, o
orçamento, bem como a relação com os órgãos do Estado, serão estabelecidos por decreto.
Art. 30 - O Estado do Rio Grande do Sul, assumindo sua tarefa no enfrentamento do
desafio das mudanças climáticas globais, compromete-se, dentro dos seguintes prazos, após a
publicação desta Lei, a:
I - elaborar a metodologia para o Registro Público de Emissões em até 1 (um) ano;
II - publicar os resultados do Registro Público de Emissões em até 2 (dois) anos;
238

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
III - definir os indicadores e critérios para a Avaliação Ambiental Estratégica e o
Zoneamento Ecológico Econômico em até 1 (um) ano;
IV - implantar a Avaliação Ambiental Estratégica e o Zoneamento Ecológico
Econômico em até 3 (três) anos;
V - organizar o modelo de licitação pública sustentável em até 2 (dois) anos;
VI - elaborar o Plano Estadual sobre Mudança Climática, com definição da meta
estadual e das metas setoriais em até 1 (um) ano;
VII - implantar o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas em até 6 (seis) meses.
Art. 31 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser
regulamentada no prazo de 200 (duzentos) dias.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de dezembro de 2010.
(publicada no DOE nº 248, de 31 de dezembro de 2010)
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RONDÔNIA

Decreto nº 16.232, de 4 de outubro de 2011 - Institui o Fórum de Mudanças
Climáticas, Biodiversidade e Serviços Ambientais de Rondônia.

DECRETO N. 16.232, DE 04 DE OUTUBRO DE 2011.
Institui o Fórum de Mudanças Climáticas,
Biodiversidade e Serviços Ambientais de Rondônia.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso V, da Constituição Estadual,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica instituído o Fórum de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Serviços
Ambientais de Rondônia, com o objetivo geral de mobilizar e conscientizar a Sociedade
Rondoniense sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais.
Art. 2º. O Fórum de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Serviços Ambientais de
Rondônia tem como objetivos específicos:
I – mobilizar e conscientizar a sociedade sobre mudanças climáticas globais com vistas
a subsidiar a elaboração e a implementação de políticas públicas relacionadas ao tema, em articulação
com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Fóruns Estaduais constituídos e com a Comissão
Interministerial de Mudanças Climáticas, além de demais iniciativas públicas ou privadas
concernentes a esse objetivo;
II – facilitar a interação entre a sociedade civil e o poder público rondoniense, a fim de
promover a discussão do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes;
III – estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, ONG’s internacionais e entidades rondonienses;
IV – apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado de Rondônia relacionados às mudanças climáticas;
V – estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às
políticas setoriais que se relacionem com emissões e sequestro de gases de efeito estufa, bem como
estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a
assegurar a competitividade da economia rondoniense;
VI – contribuir com a elaboração de normas para a instituição de uma Política
Estadual de Mudanças Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e
demais políticas públicas correlatas;
VII – apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação em temas relacionados às mudanças climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta previsto pelo Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas – IPCC, com intuito de promover medidas de adaptação e de mitigação;
VIII – propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo,
por meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação sustentável
para adequação do perfil e poder de compra do setor público estadual;
IX – estimular o trade empresarial rondoniense a uma gestão estratégica que permita a
valorização de ativos e a redução de passivos ambientais com o objetivo de promover a
competitividade de produtos e serviços nos mercados nacional e internacional pela demonstração de
práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de fontes não emissoras
de carbono;
X – estimular políticas diferenciadas de desenvolvimento de energias alternativas,
contemplando a visão de longo prazo para os setores energéticos e as perspectivas de mudanças
climáticas globais para o acesso de recursos energéticos e seu respectivo uso;
XI – promover o desenvolvimento e testar modelos de eficiência energética e de usos
racionais;
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XII – propor medidas de aproveitamento de recursos naturais locais capazes de
contribuir para a solução do abastecimento de energia elétrica das comunidades isoladas e para a
geração sustentável de trabalho e renda em prol dos comunitários;
XIII – levantar o conhecimento existente a respeito de impactos causados pela
mudança global do clima sobre biomas brasileiros, em especial os amazônicos, identificando lacunas
existentes com o objetivo de obter um conjunto de informações técnico-científicas para subsidiar
tomadas de decisões necessárias para priorizar o desenvolvimento e o aprofundamento de estudos
de impacto em áreas e setores mais vulneráveis;
XIV – disseminar e estimular, no Estado de Rondônia, a implantação de projetos que
utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, a fim de que se beneficiem do mercado
de carbono decorrente do Protocolo de Kyoto e outros mercados similares; e
XV – disseminar e estimular, no Estado de Rondônia, a implantação de projetos de
Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação Florestal – REDD, a fim de que se
beneficiem do “Mercado de Carbono Voluntário”, de um possível mercado de carbono oficial, entre
outros mercados similares.
Art. 3º. O Fórum Rondoniense de Mudanças Climáticas será presidido pelo
Governador do Estado e será composto, obrigatoriamente, por representantes de todas as
Secretarias de Estado, autarquias e fundações e empresas públicas estaduais, cujas atribuições
tenham relação com as mudanças climáticas e, facultativamente, por representantes de órgãos ou
entidades públicas federais, organizações não-governamentais, sindicatos, associações de classe,
federações, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo Municipal, Ministério Público,
Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior.
§ 1º O Fórum poderá decidir sobre a inclusão de outros órgãos e de outras entidades
públicas, privadas ou da sociedade civil, por meio de Portaria da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.
§ 2º As instituições que compõem o Fórum Rondoniense de Mudanças Climáticas
deverão indicar um membro titular e um membro suplente.
Art. 4º. O Fórum Rondoniense de Mudanças Climáticas contará com uma Secretaria
Executiva, a ser designada pela SEDAM, a quem incumbirá:
I – participar das reuniões do Fórum e organizar sua pauta;
II – adotar as medidas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e das Câmaras
Temáticas; e
III – apresentar proposta de agenda de trabalho a ser submetida à apreciação do
Fórum.
Art. 5º O Fórum Rondoniense de Mudanças Climáticas contará com as respectivas
Câmaras Temáticas permanentes: Clima, Florestas e Energia, e com Grupos de Trabalhos, quando
houver necessidade, sob coordenação de qualquer membro, compostas por representantes do
Governo, de setores da sociedade civil organizada, do meio empresarial, do meio acadêmico e
outros.
Parágrafo único As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico de órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta relacionados ao tema, os quais deverão
ser convocados para exercerem essa função pelo Secretário Executivo.
Art. 6º. O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum Rondoniense de Mudanças Climáticas serão providos pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, com recursos orçamentários para tanto destinados, devendo os demais órgãos e entidades
da Administração Pública Estadual prestar toda a colaboração solicitada pelo Fórum e pelas
Câmaras Técnicas.
Art. 7º. O Fórum estimulará a criação de Fóruns Regionais e Municipais de Mudanças
Climáticas e realizará consultas públicas em diversas regiões do Estado.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 04 de outubro de 2011,
123º da República.
CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador
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SANTA
CATARINA

Lei nº 14.829, de 11 de agosto de 2009 - Institui a Política Estadual
sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Santa
Catarina, e adota outras providências.
Decreto nº 3.273, de 21 de maio de 2010 - Institui o Fórum Catarinense
de Mudanças Climáticas Globais e estabelece outras providências.
LEI Nº 14.829, DE 11 DE AGOSTO DE 2009
Institui a Política Estadual sobre Mudanças
Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Santa
Catarina, e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, seus fins, princípios, diretrizes, objetivos e
instrumentos.
Parágrafo único. Os municípios do Estado de Santa Catarina, ao desenvolver e
implementar suas políticas e planos sobre mudanças climáticas, o farão em estrita observância ao
disposto nesta Lei.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES, PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS
Seção I
Das Definições
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, considera-se:
I - Adaptação: iniciativas, medidas e ajustes em sistemas naturais e humanos visando
reduzir a sua vulnerabilidade perante os efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
II - Efeitos negativos da mudança do clima: as mudanças no meio ambiente físico ou biota
resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição,
resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e administrados, sobre o funcionamento de
sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos;
III - Emissões: a liberação de gases de efeito estufa e/ou seus precursores na atmosfera
numa área específica e num período determinado.
IV - Estoque de Carbono: produto de um determinado ecossistema, natural ou
modificado pela atividade humana, mensurado pelo peso da biomassa e necromassa convertido em
carbono;
V - Fonte: qualquer processo ou atividade que libere um gás de efeito estufa, um
aerossol ou um precursor de gás de efeito estufa na atmosfera;
VI - Gases de efeito estufa: as substâncias gasosas presentes na atmosfera, naturais e
antrópicos, que absorvem e reemitem radiação infravermelha;
VII - Mudança global do clima: variação que possa ser direta ou indiretamente atribuída à
atividade humana que altere a composição da atmosfera da Terra e que se some àquela provocada
pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
VIII - Produto Ambiental: produtos resultantes dos serviços ambientais, inclusive o
estoque de carbono acumulado na biomassa e outros, associados ao uso e conservação dos
ecossistemas;
IX - Protocolo de Montreal: significa o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
destroem a Camada de Ozônio, adotado em Montreal em 16 de setembro de 1987 e com os ajustes
e emendas adotadas posteriormente;
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X - Reservatórios: componente ou componentes do sistema climático no qual fica
armazenado um gás de efeito estufa ou um precursor de um gás de efeito estufa;
XI - Serviço Ambiental: é a dinâmica natural dos ecossistemas, compreendendo, entre
outros, o armazenamento de estoques de carbono, a produção de gases e de água, o equilíbrio do
ciclo hidrológico, a conservação da biodiversidade, a conservação do solo e a manutenção da
vitalidade dos ecossistemas, a paisagem, o equilíbrio climático, o conforto térmico e outros
processos que gerem benefícios decorrentes do manejo e da preservação dos ecossistemas naturais
ou modificados pela ação humana;
XII - Sistema Climático: a totalidade da atmosfera, hidrosfera, criosfera, biosfera,
geosfera e suas interações; e
XIII - Sumidouro: qualquer processo, atividade ou mecanismo que remova um gás de
efeito estufa, um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera.
Seção II
Dos Princípios
Art. 3º A Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável
de Santa Catarina deverá atender aos seguintes princípios:
I - da prevenção;
II - da precaução;
III - da participação, transparência e informação;
IV - do poluidor-pagador e do conservador-recebedor;
V - das responsabilidades comuns, mas diferenciadas;
VI - da cooperação nacional e internacional; e
VII - do desenvolvimento sustentável.
Seção III
Das Diretrizes
Art. 4º São diretrizes da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina:
I - os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima e no Protocolo de Quioto;
II - a promoção e implementação de mecanismos para o fomento de atividades e
projetos no território do Estado de Santa Catarina que visem à redução das emissões de gases de
efeito estufa;
III - a adoção de estratégias integradas de mitigação e adaptação adequada aos efeitos
causados pelas mudanças climáticas;
IV - a contribuição para o desenvolvimento sustentável do Estado e dos seus setores
de atividade, levando em consideração as peculiaridades locais, regionais e nacionais;
V - a promoção do desenvolvimento e a implementação, por parte de entidades
públicas e privadas, de sistemas e boas práticas de gestão e conservação ambiental;
VI - o incentivo à pesquisa e à criação de modelos de atividades e projetos por meio
do estabelecimento de termos de cooperação técnica, científica e econômica no âmbito nacional e
internacional, público e privado;
VII - a articulação e integração das ações das diferentes esferas de governo e das
respectivas entidades da administração pública do Estado de Santa Catarina, com distribuição
adequada dos recursos financeiros tratados nesta Lei; e
VIII - a divulgação de informações relativas aos programas e às ações de que tratam
esta Lei, contribuindo para a mudança progressiva de hábitos, culturas e práticas com reflexos
negativos na mudança global do clima e no desenvolvimento sustentável do Estado de Santa
Catarina.
Seção IV
Dos Objetivos
Art. 5º São objetivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina:
I - o fomento e incentivo às iniciativas públicas e privadas que contribuam para o
alcance da estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que
impeça uma interferência humana perigosa no sistema climático;
243

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
II - o fortalecimento das remoções por sumidouros e a proteção de reservatórios
naturais no território do Estado de Santa Catarina;
III - a criação e implementação de programas voltados à adaptação adequada à
mudança climática no Estado de Santa Catarina;
IV - a informação e a conscientização da sociedade acerca da temática da mudança
climática por meio de educação ambiental;
V - o aproveitamento adequado dos recursos naturais disponíveis no Estado de Santa
Catarina, com ênfase ao potencial hídrico;
VI - a criação e implementação de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais
destinados à promoção dos objetivos e programas previstos nesta Lei;
VII - o desenvolvimento social, econômico e tecnológico de forma compatível com a
proteção do sistema climático e do meio ambiente, notadamente por meio do incentivo a pesquisas
voltadas ao desenvolvimento de tecnologias ambientalmente corretas e ordenadas, bem como à
mitigação de externalidades negativas de produção;
VIII - a realização do inventário estadual, público e privado, de emissões de gases de
efeito estufa;
IX - a valorização, econômica e social, dos serviços e produtos ambientais,
notadamente a biodiversidade e os estoques de carbono; e
X - o estímulo à produção mais limpa e ao consumo sustentável.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS E PROGRAMAS
Seção I
Dos Instrumentos
Art. 6º São instrumentos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina:
I - o Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade;
II - o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina;
III - o Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas;
IV - o Sistema Estadual de Unidades de Conservação;
V - o Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina;
VI - os programas criados com a finalidade de atingir os objetivos desta Lei;
VII - os mecanismos financeiros estaduais e nacionais, especialmente os
disponibilizados pelo Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC e pelo
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO;
VIII - as instituições financeiras internacionais que utilizem programas de moeda de
crédito para emissão, redução e mitigação de GEE;
IX - os incentivos fiscais e tributários criados nos termos da lei; e
X - os mecanismos de certificação atrelados ao reconhecimento de pessoas físicas e
jurídicas que contribuam para a consecução dos objetivos desta Lei.
Seção II
Dos Programas
Art. 7º Para a implementação da Política Estadual de que trata esta Lei, ficam criados e
instituídos:
I - o Programa Catarinense de Mudanças Climáticas;
II - o Programa Catarinense de Conservação Ambiental;
III - o Programa Catarinense de Incentivo à Produção e à Utilização de
Biocombustíveis;
IV - o Programa Catarinense de Monitoramento e Inventariamento Ambiental;
V - o Programa Catarinense de Educação, Capacitação e Cooperação sobre a Mudança
Climática;
VI - o Programa Catarinense de Estímulo ao Desenvolvimento de Energias
Alternativas; e
VII - o Programa de Incentivo a Redução do Consumo de Energia, com ênfase no
desenvolvimento de tecnologias para as energias tradicionais.
Art. 8º Ao Programa Catarinense de Mudanças Climáticas compreende:
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I - a implementação de atividades de projetos, por meio da concessão de benefícios
financeiros, econômicos e tributários, que efetivamente contribuam para a mitigação dos gases de
efeito estufa, seja no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou de outros mecanismos;
II - o estímulo à produção de energias renováveis, o incremento da eficiência
energética e o aproveitamento sustentável dos recursos naturais do Estado;
III - o estímulo à pesquisa e intercâmbio de tecnologias;
IV - a articulação e a orientação estratégica das atividades dos diversos organismos
públicos e privados para que incorporem, em suas atividades, tecnologias que contribuam para a
mitigação dos gases de efeito estufa;
V - a difusão dos conhecimentos sobre a temática do aquecimento global e seus
impactos, bem como a disseminação de práticas alternativas que reduzam as emissões de gases
causadores do efeito estufa;
VI - a capacitação para o desenvolvimento de atividades de mitigação de gases de
efeito estufa;
VII - a implementação de atividades de capacitação relacionadas com a transferência e
desenvolvimento de tecnologias para adaptação às mudanças climáticas;
VIII - a promoção de medidas de cumprimento dos programas de redução das
emissões que acarretam mudanças climáticas; e
IX - a criação do Dia Catarinense de Combate ao Aquecimento Global.
Parágrafo único. As ações compreendidas neste Programa poderão, no que couber,
serem desenvolvidas em parceria com o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de
Santa Catarina.
Art. 9º Ao Programa Catarinense de Conservação Ambiental compreende:
I - o estímulo à gestão sustentável das propriedades rurais, principalmente mediante o
manejo sustentável da sua cobertura vegetal;
II - a proteção dos estoques de carbono por meio do desmatamento evitado e outras
práticas que atinjam esta finalidade;
III - o incentivo à recuperação de áreas degradadas e à criação de mecanismos de
florestamento e reflorestamento no Estado de Santo Catarina;
IV - o estímulo à pesquisa e medidas mitigadoras da poluição decorrentes da produção
animal; e
V - a priorização na implantação de projetos de saneamento básico e resíduos sólidos.
Art. 10. Ao Programa Catarinense de Incentivo à Produção e à Utilização de
Biocombustíveis compreende:
I - o estímulo à produção de biocombustíveis, o incremento da eficiência energética e
o aproveitamento sustentável dos recursos naturais do Estado;
II - o incentivo ao aproveitamento de óleos residuais para a produção de biodiesel;
III - o incentivo e desenvolvimento de projetos que tenham por objetivo a produção
integrada de biodiesel com alimentos e ao aproveitamento eficiente dos subprodutos originados,
privilegiando a inclusão social e o desenvolvimento sustentável da sociedade catarinense;
IV - o estímulo à administração pública estadual e à sociedade catarinense a utilizarem
biocombustíveis em seus veículos; e
V - a propagação do conhecimento sobre os biocombustíveis, de forma a envolver a
sociedade e integrá-la na compreensão do tema.
Parágrafo único. Os projetos abrangidos neste Programa serão, quando possível,
incrementados por atividades visando à geração de créditos de carbono.
Art. 11. Ao Programa Catarinense de Monitoramento e Inventariamento Ambiental
compreende:
I - a preparação e a atualização periódica, por intermédio do Fórum Catarinense de
Mudanças Climáticas, do inventário estadual de fontes emissões, fixas ou móveis, de remoções por
sumidouros e de estoques de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal,
segundo a metodologia adotada pelo IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas,
adaptada às circunstâncias do Estado de Santa Catarina; e
II - as ações e intervenções como instrumento de acompanhamento e monitoramento
de possíveis interferências humanas no sistema climático e de planejamento das ações e políticas do
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Estado, destinadas à implementação dos Programas Estaduais sobre Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento Sustentável.
Art. 12. Ao Programa Catarinense de Educação, Capacitação e Cooperação para a
Mudança Climática compreende:
I - a inclusão da temática de mudanças climáticas nos programas de educação
ambiental objetivando a conscientização e a mobilização da sociedade catarinense;
II - o treinamento e a capacitação humana e institucional;
III - a criação de oportunidades de treinamento no uso de tecnologias ambientalmente
corretas;
IV - a promoção de acesso público às informações sobre a mudança do clima; e
V - a celebração de convênios e acordos objetivando a cooperação nacional e
internacional para atingir os fins previstos nesta Lei.
Art. 13. Os programas e sua estrutura técnica serão implementados e regulamentados
por Decreto do Chefe do Poder Executivo.
CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS E INCENTIVOS FISCAIS
Seção I
Das Linhas de Financiamento e Crédito
Art. 14. O Estado de Santa Catarina apoiará a obtenção de fontes nacionais e
internacionais para o financiamento de atividades de projetos no âmbito do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo e em outros mecanismos de redução de emissões de gases de efeito.
Subseção I
Do Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas - FMUC
Art. 15. Fica instituído o Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas - FMUC, com a
finalidade precípua de prestar suporte financeiro à Política Estadual de Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, administrado pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Sustentável e regido pelas normas estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.
Subseção II
Dos Recursos do FMUC
Art. 16. Constituem recursos do FMUC os créditos provenientes de:
I - recursos financeiros oriundos do Estado e dos municípios;
II - transferências da União destinadas à execução de planos e programas de mudanças
climáticas de interesse comum;
III - empréstimos nacionais e internacionais;
IV - recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos
intergovernamentais;
V - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras;
VI - retorno das operações de crédito contratadas com instituições da Administração
Direta e Indireta do Estado e dos municípios, consórcios intermunicipais, concessionárias de
serviços públicos e empresas privadas;
VII - produto de operações de crédito;
VIII - rendas provenientes da aplicação de recursos;
IX - cauções prestadas pelo Estado que sejam passíveis de resgate;
X - parcela de pagamentos de taxas de fiscalização ambiental, conforme definido em
legislação específica;
XI - convênios ou contratos firmados entre o Estado e outros entes da Federação;
XII - retornos e resultados de suas aplicações e investimentos;
XIII - aplicações, inversões, empréstimos e transferências de outras fontes nacionais
ou internacionais, públicas ou privadas;
XIV - dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais; e
7
XV - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 17. Os recursos do FMUC serão aplicados:
I - no apoio financeiro à execução dos trabalhos promovidos pelo Fórum Catarinense
de Mudanças Climáticas e suas câmaras temáticas;
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II - como apoio financeiro a ações e projetos relacionados a Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento Sustentável;
III - na concessão de empréstimos às pessoas físicas e jurídicas de direito privado para
a realização de atividades de projetos que visem à estabilização da concentração de gases de efeito
estufa e à produção de energias renováveis, principalmente, para:
a) a aquisição de insumos e equipamentos, a realização de obras e serviços, a
implantação, o monitoramento, a validação, a certificação e a verificação das reduções das emissões
de gases de efeito estufa;
b) o desenvolvimento e/ou aquisição de tecnologias;
c) o estudo, criação e aprimoramento de metodologias;
d) os estudos de viabilidade técnica e financeira; e
IV - na implementação e desenvolvimento de Programas Estaduais previstos nesta Lei.
Seção II
Dos Incentivos Fiscais
Art. 18. O Estado de Santa Catarina, para fomentar a Política Estadual sobre
Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Econômico Sustentável, poderá conceder incentivos
fiscais, por intermédio de lei específica, observados os limites constitucionais e as disposições da Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo único. Para fins de concessão de incentivos fiscais, lei específica elegerá as
operações que contribuam para a redução da concentração dos gases de efeito estufa.
CAPÍTULO V
DO SELO DE CERTIFICAÇÃO DE PROTETOR DO CLIMA E DO SELO
PROTETOR DO CLIMA GOLD
Seção I
Das Normas Gerais
Art. 19. Ficam instituídos o Selo de Certificação de Protetor do Clima e o Selo Protetor do
Clima Gold, os quais serão concedidos às pessoas jurídicas ou físicas que atendam de forma exemplar
às disposições da Política Estadual de Mudanças Climáticas e de Desenvolvimento Sustentável e de
seus respectivos regulamentos.
§ 1º A observância aos requisitos das medidas de controle possibilitará a utilização dos
selos, nos prazos e condições a serem estabelecidos pelo respectivo regulamento.
§ 2º A desobediência aos requisitos das medidas de controle implicará a imediata
suspensão dos direitos de uso dos selos.
§ 3º A falta de regularização ou uso desautorizado dos selos implicará na perda
imediata do seu uso.
§ 4º Os atos de concessão, falta de regularização, uso desautorizado dos selos que
impliquem a perda imediata da autorização de sua utilização, deverão ser publicados no Diário
Oficial do Estado, em jornal de grande circulação e na rede mundial de computadores.
Art. 20. O uso dos selos pressupõe a obtenção da autorização e cumprimento das
condições estabelecidas no respectivo regulamento de utilização.
Seção II
Do Selo de Certificação de Protetor do Clima
Art. 21. O Selo de Certificação de Protetor do Clima tem a prerrogativa de assegurar, perante
terceiros, que a pessoa física ou jurídica detentora do selo exerce suas atividades produtivas,
comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços em conformidade com os
objetivos desta Lei.
Art. 22. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem obter o Selo de Certificação de Protetor
do Clima deverão obedecer a todos os requisitos e medidas de controle estabelecidos pelo respectivo
decreto de regulamentação e aos termos desta Lei.
Seção III
Do Selo Protetor do Clima Gold
Art. 23. O Selo Protetor do Clima Gold é atribuído a pessoas físicas ou jurídicas que
contribuam para o Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas, podendo o seu uso ser solicitado
nos termos do respectivo regulamento.
Parágrafo único. Os detentores do Selo Protetor do Clima Gold poderão realizar projetos
de redução de emissões de gases de efeito estufa no Estado, exercendo ou não atividades produtivas,
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comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços no Estado de Santa Catarina nos
termos desta Lei.
CAPÍTULO VI
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 24. Serão apreciadas pela Fundação do Meio Ambiente - FATMA,
prioritariamente, as licenças ambientais referentes às atividades de projetos no âmbito do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo ou de outros mecanismos que visem a mitigação das emissões de gases de
efeito estufa.
§ 1º Serão definidos pela FATMA os critérios de reconhecimento das atividades de
projeto de outros mecanismos de mitigação das emissões de gases de efeito estufa não enquadrados
no Protocolo de Quioto.
§ 2º Deve ser apresentada, no órgão competente pelo licenciamento ambiental,
declaração comprovando e ratificando o enquadramento do empreendimento no Protocolo de
Quioto ou em outros mecanismos de estabilização da concentração de gases de efeito estufa.
CAPÍTULO VII
DA LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL
Art. 25. As licitações para aquisição de produtos e serviços pelos órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta do Estado devem, no que couber, incluir critérios ambientais
que atendam às diretrizes e objetivos desta Política.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. O Estado de Santa Catarina firmará convênios e estabelecerá parcerias com
entidades internacionais, nacionais e locais para a implementação e desenvolvimento da Política
Estadual de que trata esta Lei e, em especial, para a concepção dos programas especificados,
podendo, inclusive, rever os programas e linhas de financiamentos em vigor, de forma a alcançar a
finalidade desta Lei.
Art. 27. O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias a
contar da data de sua publicação.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 11 de agosto de 2009
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
Governador do Estado
DO: 18.666 de 11/08/09

DECRETO Nº 3.273, de 21 de maio de 2010
Institui o Fórum Catarinense de Mudanças
Climáticas Globais e de Biodiversidade e estabelece
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da
competência privativa que lhe confere o art. 71, incisos I e III, da Constituição do Estado, e tendo
em vista o disposto na Lei nº 14.829, de 11 de agosto de 2009,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituído o Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade, nos termos do art. 6°, inciso I, da Lei nº 14.829, de 11 de agosto de 2009, visando
conscientizar e mobilizar a sociedade catarinense para discussão e tomada de posição sobre o
fenômeno das mudanças climáticas globais, com os seguintes objetivos:
I - propor e discutir medidas de mitigação dos efeitos danosos das mudanças
climáticas, no médio e no longo prazos, com foco na literatura científica tecnológica, ambiental,
econômica e social;
II - propor e discutir a implementação de instrumentos de incentivo a ações de
enfrentamento das mudanças do clima para o Estado de Santa Catarina;
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III - propor e discutir formas de incentivo ao consumo de produtos de baixocarbono;
IV - propor e discutir formas de conhecimento sobre os impactos das mudanças do
clima observados no meio ambiente natural e humano, visando práticas de adaptação às mudanças;
V - propor formas de conscientização para a sociedade catarinense a respeito das
mudanças climáticas globais, com a finalidade de dar suporte à implementação de políticas públicas
relacionadas ao tema, em articulação com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Comissão
Interministerial de Mudanças Climáticas, além de outras iniciativas públicas ou privadas
concernentes a esse objetivo;
VI - estimular a interação entre a sociedade civil e o Poder Público estadual, para
promover a internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como
Secretarias de Estado, autarquias e fundações estaduais e municipais, prefeituras, setores empresarial
e acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;
VII - estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às
políticas setoriais que se relacionem com emissões e sequestro de gases de efeito estufa, bem como
estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a
assegurar a competitividade da economia catarinense;
VIII - colaborar com a elaboração de normas para a instituição do plano estadual de
mudanças climáticas, em articulação com a Política Estadual de Mudanças Climáticas, a Política
Nacional de Mudanças Climáticas e outras políticas públicas correlatas;
IX - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às mudanças climáticas;
X - propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo, por
meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação sustentável, para
adequação do perfil e poder de compra do Poder Público estadual;
XI - estimular o setor empresarial catarinense à gestão estratégica que permita a
valorização de seus ativos e a redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional, pela
demonstração de práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de
fontes não emissoras de carbono;
XII - buscar a integração dos objetivos do Fórum com iniciativas decorrentes da
Convenção de Viena, do Protocolo de Montreal e demais convenções e acordos internacionais
correlatos, ratificados pelo Brasil;
XIII - estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades catarinenses no campo das
mudanças climáticas globais;
XIV - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação
em programas e ações, no Estado, relacionados às mudanças climáticas; e
XV - estimular, no Estado, a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo - MDL, a fim de que se beneficiem do mercado de carbono decorrente do
Protocolo de Kyoto, e outros mercados similares, por meio de:
a) mecanismos de caráter institucional e regulatório;
b) estímulo a projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL que auxiliem
a recuperação e conservação da biodiversidade catarinense;
c) disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do
Executive Board, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, no que tange à adicionalidade e
outras matérias; e
d) auxílio na interlocução com a Comissão Interministerial de Mudanças Globais do
Clima.
Art. 2º O Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade
será presidido pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e terá em sua
composição 1 (um) representante da:
I - Secretaria de Estado da Administração - SEA;
II - Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação - SCA;
III - Secretaria de Estado de Comunicação - SEC;
IV - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF;
V - Secretaria de Estado do Planejamento - SPG;
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EPAGRI;

VI - Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural - SAR;
VII - Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação - SST;
VIII - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS;
IX - Secretaria de Estado da Educação - SED;
X - Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE;
XI - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL;
XII - Secretaria de Estado da Saúde - SES;
XIII - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - SSP;
XIV - Secretaria Executiva de Articulação Estadual - SEE;
XV - Secretaria Executiva de Articulação Nacional - SAN;
XVI - Secretaria Especial de Articulação Internacional - SAI;
XVII - Secretaria Executiva da Casa Militar - SCM;
XVIII - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina -

XIX - Fundação do Meio Ambiente - FATMA;
XX - Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa
Catarina - FAPESC;
XXI - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina CIDASC;
XXII - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN;
XXIII - Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC;
XXIV - Companhia de Gás de Santa Catarina - SC Gás;
XXV - SC Parcerias;
XXVI - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC;
XXVII - Conselho Estadual do Meio Ambiente, eleito dentre seus membros;
XXVIII - Batalhão de Polícia Militar Ambiental - BPMA;
XXIX - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - CODESC;
XXX - Santa Catarina Turismo - SANTUR;
XXXI - Sapiens Parque S.A.;
XXXII - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC;
XXXIII - Departamento Estadual de Defesa Civil; e
XXXIV - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa
Catarina - AGESAN.
§ 1º Poderão compor o Fórum, mediante convite, representantes das seguintes
instituições:
I - 1 (um) representante do Instituto Federal de Santa Catarina - IFC;
II - 1 (um) representante da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC;
III - 1 (um) representante da Fundação Universidade de Blumenau - FURB;
IV - 1 (um) representante da Universidade da Região de Joinville - Univille;
V - 1 (um) representante da Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul;
VI - 2 (dois) representantes das Fundações Educacionais de Santa Catarina
pertencentes ao Sistema da Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE;
VII - 1 (um) representante da Associação Nacional dos Órgãos Municiapis de Meio
Ambiente - ANAMMA;
VIII - 1 (um) representante da Federação das Indústrias de Santa Catarina - FIESC;
IX - 1 (um) representante da Federação das Associações Empresariais de Santa
Catarina - FACISC;
X - 1 (um) representante da Federação Catarinense dos Municípios - FECAM;
XI - 1 (um) representante do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBio;
XII - 1 (um) representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas empresas de
Santa Catarina - Sebrae/SC;
XIII - 1 (um) representante do Comitê Estadual da Reserva da biosfera da Mata
Atlântica; e
XIV - 10 (dez) representantes de organizações não-governamentais de meio ambiente,
que tenham por objetivo tratar de temas relacionados com mudanças climáticas, escolhidos por
meio de lista tríplice pelo Governador do Estado.
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§ 2º O Secretário Executivo do Fórum será designado pelo Governador do Estado.
§ 3º O afastamento ou substituição de entidade não-governamental será sempre
efetuada em fórum próprio e em consonância com os princípios e normas estabelecidos no
Regimento Interno do Fórum.
Art. 3º O Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade
contará com uma Comissão Executiva Estadual de Mudanças Climáticas Globais, podendo criar
Câmaras Temáticas, provisórias ou permanentes, sob coordenação de qualquer membro, compostas
por representantes do Governo, de setores da sociedade civil organizada, do meio empresarial, do
meio acadêmico e dos meios de comunicação social.
§ 1º As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico de órgãos e entidades da
administração pública estadual direta e indireta.
§ 2º A Comissão Executiva de que trata o caput deste artigo terá a função de estruturar,
coordenar, sistematizar, integrar e agilizar os trabalhos do Fórum.
§ 3º A Comissão Executiva de que trata o caput deste artigo será constituída pelos
coordenadores das Câmaras Temáticas e Grupos de Trabalho sob a coordenação da Secretaria
Executiva.
Art. 4º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade e das Câmaras Temáticas
serão providos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS e pela
Secretaria de Estado de Coordenação e Articulação - SCA, com recursos orçamentários para tanto
destinados, devendo os demais órgãos e entidades da administração pública estadual prestar toda a
colaboração solicitada para a execução dos trabalhos.
Art. 5º O Fórum estimulará a criação de fóruns regionais e municipais de mudanças
climáticas e realizará consultas públicas em diversas regiões do Estado.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogados os Decretos nº 2.208, de 17 de março de 2009, e o Decreto nº
2.301, de 6 de maio de 2009.
Florianópolis, 21 de maio de 2010.
LEONEL ARCÂNGELO PAVAN
Governador do Estado

251

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas

SÃO
PAULO

Decreto nº 49.369, de 11 de fevereiro de 2005 - Institui o Fórum Paulista
de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade e dá providências
correlatas.
Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009 - Institui a Política Estadual de
Mudanças Climáticas – PEMC.
Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 - Regulamenta a Lei nº 13.798,
de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de
Mudanças Climáticas.
DECRETO Nº 49.369, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2005
Institui o Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e
de Biodiversidade e dá providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, Decreta:
Artigo 1º - Fica instituído o Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade, visando conscientizar e mobilizar a sociedade paulista para a discussão e tomada de
posição sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais, a necessidade da conservação da
diversidade biológica do planeta e a promoção da sinergia entre as duas temáticas, com os seguintes
objetivos:
I - quanto às Mudanças Climáticas Globais:
a) mobilizar e conscientizara sociedade paulista a respeito das Mudanças Climáticas
Globais, com a finalidade de subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas
relacionadas ao tema, em articulação com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e com a
Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, além de outras iniciativas públicas ou privadas
concernentes a esse objetivo;
b) facilitar a interação entre a sociedade civil e o poder público paulista, para promover
a internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como Secretarias de
Estado, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais, Prefeituras, setores empresarial e
acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;
c) estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades paulistas no campo das
mudanças climáticas globais;
d) apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado de São Paulo relacionados às Mudanças Climáticas;
e) estimular a participação das entidades paulistas nas Conferências das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo de Kyoto;
f) estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às
políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de efeito estufa, bem como
estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a
assegurar a competitividade da economia paulista;
g) colaborar com a elaboração de normas para a instituição de uma Política Estadual
de Mudanças Climáticas, em articulação com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras
políticas públicas correlatas;
h) apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta previsto pelo IPCC (Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas), visando a promoção de medidas de adaptação e de mitigação;
i) propor medidas que estimulem padrões sustentáveis de produção e consumo, por
meio da utilização de instrumentos econômicos, incluindo iniciativas de licitação sustentável, para
adequação do perfil e poder de compra do poder público estadual;
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j) estimular o setor empresarial paulista a uma gestão estratégica que permita a
valorização de seus ativos e a redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços nos mercados nacional e internacional, pela
demonstração de práticas de eficiência energética, bem como do uso de energia proveniente de
fontes não emissoras de carbono;
l) estimular, no Estado de São Paulo, a implantação de projetos que utilizem o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a fim de que se beneficiemdo "Mercado de
Carbono" decorrente do Protocolo de Kyoto, e outros mercados similares, por meio de:
1. mecanismos de caráter institucional e regulatório, bem como auxílio na interlocução
com investidores nacionais e estrangeiros, públicos ou privados;
2. estímulo a projetos MDL que auxiliem a recuperação e conservação da
biodiversidade paulista;
3. capacitação de empreendedores de projetos MDL no que tange às suas várias etapas;
4. disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do
"Executive Board" do MDL no que tange à adicionalidade e outras matérias;
5. auxílio na interlocução junto à Comissão Interministerial de Mudanças Globais do
Clima;
6. estímulo à exportação de créditos de carbono originados de projetos MDL, com
ênfase nas vantagens competitivas decorrentes da adoção de práticas de sustentabilidade por
empreendedores brasileiros;
m) buscar a integração dos objetivos constantes do presente inciso com iniciativas
decorrentes da Convenção de Viena, do Protocolo de Montreal e demais convenções e acordos
internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil; II - quanto à Biodiversidade:
a) mobilizar e conscientizar a sociedade paulista a respeito da conservação da
diversidade biológica paulista, com a finalidade de subsidiar a elaboração e implementação de
políticas públicas relacionadas ao tema em articulação com o Programa Nacional da Diversidade
Biológica (Pronabio) e a Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), além de outras iniciativas
públicas ou privadas concernentes a esse objetivo;
b) facilitar a interação entre a sociedade civil e o Poder Público paulista, para a
internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais relevantes, tais como Secretarias de
Estado, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais, Prefeituras, setores empresarial e
acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social;
c) estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades paulistas no campo da
diversidade biológica;
d) apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado de São Paulo relacionados à diversidade biológica;
e) estimular a participação das entidades paulistas nas Conferências das Partes da
Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica;
f) colaborar com a internalização da dimensão da sustentabilidade no processo
decisório relativo às políticas setoriais que se relacionem com o uso da biodiversidade e seus
componentes, bem como estimular ações de monitoramento, prevenção e mitigação dos impactos
de projetos sobre a biodiversidade;
g) colaborar na elaboração de normas para a instituição de uma Política Estadual de
Biodiversidade, em articulação com a Política Nacional de Biodiversidade e outras políticas públicas
correlatas;
h) estimular o setor empresarial paulista a uma gestão estratégica que permita uma
valorização de seus ativos e redução de seus passivos ambientais, com a finalidade de promover a
competitividade de seus produtos e serviços no mercado internacional, pela demonstração de uso
sustentável de recursos naturais e práticas associadas à conservação e manutenção da biodiversidade;
i) buscar a integração dos objetivos constantes do presente inciso com protocolos,
convenções e acordos internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil, notadamente a Convenção
das Espécies Ameaçadas (Cites), Convenção Ramsar (Terras Úmidas), Convenção Interamericana de
Proteção e Conservação das Tartarugas e Protocolo de Cartagena;
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j) promover a elaboração de Relatório Estadual de Biodiversidade, bem como a
elaboração de respectivos indicadores da situação da biodiversidade existente no território paulista,
de acordo com as práticas adotadas nacional e internacionalmente.
Artigo 2º - O Fórum será presidido pelo Governador do Estado e terá a seguinte
composição:
I - Secretários de Estado:
a) do Meio Ambiente;
b) de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento;
c) da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo;
d) de Agricultura e Abastecimento;
e) de Economia e Planejamento;
f) da Fazenda;
g) da Saúde;
h) dos Transportes;
i) dos Transportes Metropolitanos;
j) da Cultura;
l) da Casa Civil;
II - Procurador Geral do Estado;
III - representante do Conselho Estadual do Meio Ambiente, eleito dentre seus
membros;
IV - personalidades e representantes da sociedade civil, com notório conhecimento da
matéria ou que sejam agentes com responsabilidade sobre a mudança do clima e biodiversidade;
V - como convidados:
a) Ministro do Meio Ambiente;
b) Ministro das Relações Exteriores;
c) Ministro da Ciência e Tecnologia;
d) Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
e) Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) Presidente da Assembléia Legislativa do Estado;
g) Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado;
h) Procurador-Geral de Justiça do Estado;
i) Prefeitos de municípios do Estado;
j) Secretário Executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas;
l) Presidente da Comissão Especial de Mudanças Climáticas da Câmara dos
Deputados;
m) Secretário Executivo da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
n) Secretário Nacional de Biodiversidade e Florestas;
o) Secretário Nacional de Desenvolvimento da Produção;
p) Presidente do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO).
§ 1º - O Secretário Executivo do Fórum será designado pelo Governador do Estado.
§ 2º - Os membros do Fórum de que trata o inciso IV deste artigo serão designados
pelo Governador do Estado.
Artigo 3º - O Fórum contará com uma Comissão Estadual de Mudanças Climáticas
Globais e uma Comissão Estadual de Biodiversidade, podendo criar Câmaras Temáticas, provisórias
ou permanentes, sob coordenação de qualquer membro, compostas por representantes do Governo,
de setores da sociedade civil organizada, do meio empresarial, do meio acadêmico e dos meios de
comunicação social. Parágrafo único - As Câmaras Temáticas contarão com o apoio técnico de
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta, indireta e fundacional, notadamente:
1. Instituto Florestal;
2. Instituto de Botânica;
3. Instituto Geológico;
4. Instituto de Pesca;
5. Instituto Agronômico de Campinas;
6. Instituto de Economia Agrícola;
7. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT;
8. Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo;
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9. Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
10. Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas;
11. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE;
12. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP;
13. Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração
Municipal - CEPAM;
14. Fundação Parque Zoológico de São Paulo;
15. Departamento deÁguas e Energia Elétrica - DAEE;
16. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB;
17. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP;
18. Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP;
19. Universidade de São Paulo - USP;
20. Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP;
21. Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP;
22. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
do Estado - CONDEPHAAT;
23. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, da Casa Militar do Gabinete do
Governador;
24. Polícia Militar Ambiental;
25. Fundo de Desenvolvimento Florestal - Fundo Florestar;
26. Grupo de Captação de Recursos da Secretaria da Fazenda.
Artigo 4º - O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do
Fórum e das Câmaras Temáticas serão providos pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Casa Civil,
com recursos orçamentários para tanto destinados, devendo os demais órgãos e entidades da
administração pública Estadual prestar toda a colaboração solicitada pelo Fórum e pelas Câmaras
Temáticas.
Artigo 5º - O Secretário Executivo do Fórum apresentará proposta de agenda de
trabalho a ser submetida à apreciação do Fórum.
Artigo 6º - O Fórum estimulará a criação de Fóruns Regionais e Municipais de
Mudanças Climáticas e realizará consultas públicas em diversas regiões do Estado.
Artigo 7º - As funções de Secretário Executivo, de membro do Fórum e das Câmaras
Temáticas não serão remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de fevereiro de 2005
GERALDO ALCKMIN

LEI Nº 13.798, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009
Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas –
PEMC
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
SEÇÃO I
DISPOSIÇÃO GERAL
Artigo 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC,
contendo seus princípios, objetivos e instrumentos de aplicação.
SEÇÃO II
Da Política Estadual de Mudanças Climáticas e seus Princípios
Artigo 2º - A PEMC tem por objetivo geral estabelecer o compromisso do Estado
frente ao desafio das mudanças climáticas globais, dispor sobre as condições para as adaptações
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necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir ou
estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera.
Artigo 3º - A PEMC atenderá aos seguintes princípios fundamentais:
I - da precaução, pelo qual a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como
razão para postergar medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental quando houver ameaça
de danos sérios ou irreversíveis à civilização humana;
II - da prevenção, que consiste na adoção de medidas e políticas públicas capazes de
mitigar impactos conhecidos no sistema climático da Terra;
III - do poluidor-pagador, visto que o causador do impacto ambiental deve arcar com
o custo decorrente do dano causado ao meio ambiente;
IV - da participação da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos, com
amplo acesso à informação, bem como a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que
diz respeito à compensação e reparação de danos ambientais;
V - do desenvolvimento sustentável, pelo qual a proteção ambiental é parte integrante
do processo produtivo, de modo a assegurar qualidade de vida para todos os cidadãos e atender
equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras;
VI - das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, pelo qual os mais
desenvolvidos, em um espírito de parceria pró-ativa para a conservação, proteção e restauração da
saúde e da integridade do ecossistema terrestre, devem tomar a iniciativa no combate à mudança
global do clima e aos seus efeitos negativos, com urgência na ação efetiva;
VII - da ação governamental, importante na manutenção do equilíbrio ecológico,
considerado o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente protegido, tendo
em vista sua fruição coletiva, com racionalidade na utilização do solo, do subsolo, da água e do ar,
por meio do acompanhamento, pelo Estado, da qualidade ambiental, além do planejamento e da
fiscalização do uso sustentável dos recursos naturais;
VIII - da cooperação, nacional e internacional, entre Estados, entidades e cidadãos de
boafé, com espírito de parceria para a realização dos princípios e objetivos maiores da Humanidade;
IX - da ampla publicidade, para garantir absoluta transparência no fornecimento de
informações públicas sobre os níveis de emissões contaminantes, a qualidade do meio ambiente e os
riscos potenciais à saúde, bem como planos de mitigação e adaptação aos impactos climáticos;
X - da educação ambiental, para capacitar a sociedade, desde a escola fundamental, a
construir atitudes adequadas para o bem comum, incentivar o estudo, a pesquisa e a implantação de
tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais.
SEÇÃO III
Das Definições
Artigo 4º - Para os fins previstos nesta lei, considerem-se as seguintes definições:
I - adaptação: iniciativas ou medidas capazes de reduzir a vulnerabilidade de sistemas
naturais e da sociedade aos efeitos reais ou esperados das mudanças climáticas;
II - capacidade de adaptação: grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos
adversos da mudança do clima, inclusive a variabilidade climática e seus eventos extremos;
III - aquecimento global: intensificação do efeito estufa natural da atmosfera terrestre,
em decorrência de ações antrópicas, responsáveis por emissões e pelo aumento da concentração
atmosférica de gases que contribuem para o aumento da temperatura média do planeta, provocando
fenômenos climáticos adversos;
IV - atmosfera: camada gasosa que envolve a Terra, contendo gases, nuvens, aerossóis
e partículas;
V - Avaliação Ambiental Estratégica: análise integrada dos impactos ambientais e
socioeconômicos advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a interrelação e a
somatória dos efeitos ocasionados num determinado território, com o objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável em seus pilares ambiental, social e econômico;
VI - bens e serviços ambientais: produtos e atividades, potencial ou efetivamente
utilizados para medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à água, atmosfera, solo, biota e
humanos, diminuir a poluição e o uso de recursos naturais;
VII - biota: conjunto da flora e fauna, incluídos os microrganismos, característico de
uma determinada região e considerado uma unidade do ecossistema;
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VIII - clima: descrição estatística em termos da média e da variabilidade das
quantidades relevantes do sistema oceano-atmosfera, em períodos de tempo variados, de semanas a
milhares de anos;
IX - Comunicação Estadual: documento oficial do Governo sobre políticas e medidas
abrangentes para a proteção do sistema climático global, tendo como núcleo o inventário de
emissões antrópicas de gases de efeito estufa no território paulista, inclusive as fontes, sumidouros e
reservatórios significativos;
X - desenvolvimento sustentável: processo de geração de riquezas que atende às
necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas
próprias necessidades, no qual a exploração de recursos, a política de investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais encontram-se em harmonia, para
elevação do potencial atual e futuro de satisfazer as necessidades e aspirações do ser humano;
XI - ecossistema: comunidade de seres vivos e ambiente onde esta se encontra, ambos
tratados como um sistema funcional de relações interativas, com transferência e circulação de
energia e matéria;
XII - efeito estufa: propriedade física de gases (vapor d’água, dióxido de carbono e
metano, entre outros) de absorver e reemitir radiação infravermelha, de que resulte aquecimento da
superfície da baixa atmosfera, processo natural fundamental para manter a vida na Terra;
XIII - efeitos negativos da mudança do clima: alterações no meio ambiente físico ou
na biota, resultantes de mudanças climáticas que causem efeitos deletérios sobre a composição,
resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais, afetem sistemas produtivos de índole
socioeconômica e declinem a saúde e o bem estar humanos;
XIV - emissões: liberação de substâncias gasosas na atmosfera, considerando-se uma
área específica e um período determinado;
XV - eventos extremos: fenômenos de natureza climática, de ocorrência rara,
considerandose o padrão de distribuição estatística de referência, calculado em um determinado
lugar;
XVI - externalidade: impacto, positivo ou negativo, sobre indivíduos ou setores não
envolvidos numa determinada atividade econômica;
XVII - fonte: qualquer processo ou atividade que libere gás de efeito estufa na
atmosfera, incluindo aerossóis ou elementos precursores;
XVIII - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou
resultantes de processos antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação solar infravermelha,
especialmente o vapor d´água, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, além do
hexafluoreto de enxofre, dos hidrofluorcarbonos e dos perfluorcarbonos;
XIX - impactos climáticos potenciais: consequências das mudanças climáticas nos
sistemas naturais e humanos, desconsiderada sua capacidade de adaptação;
XX - impactos climáticos residuais: consequências das mudanças climáticas nos
sistemas naturais ou humanos, consideradas as adaptações efetuadas;
XXI - inventário: levantamento, em forma apropriada e contábil, das emissões de
gases de efeito estufa, gerais e individuais, bem como dos impactos ambientais e outros aspectos
relacionados às mudanças climáticas;
XXII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL: instrumento previsto no
Protocolo de Quioto (artigo 12), relativo a ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa,
com o propósito de auxiliar os países em desenvolvimento, não incluídos no Anexo I do Protocolo,
a atingirem o desenvolvimento sustentável, bem como contribuir para o alcance dos objetivos da
Convenção do Clima, prevista a geração de créditos por Reduções Certificadas de Emissões - RCEs,
a serem utilizados pelos países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do
referido acordo internacional;
XXIII - microclima: estado físico da atmosfera muito próxima da superfície terrestre,
região associada à existência de organismos vivos, como plantações e insetos, geralmente relacionada
a um curto período de tempo;
XXIV - mitigação: abrandamento dos efeitos de um determinado impacto externo
sobre um sistema, aliado a precauções e atitudes para a eliminação dessa interferência, que significa,
em termos de clima, a intervenção com objetivo de reduzir alguns fatores antropogênicos que
contribuem para sua mudança, inclusive meios planejados para reduzir emissões de gases de efeito
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estufa, aumentar a remoção desses gases da atmosfera por meio do seu armazenamento em
formações geológicas, solos, biomassa e no oceano, ou para alterar a radiação solar que atinge a
Terra, por métodos de geoengenharia (gerenciamento direto do balanço energético do planeta);
XXV - mudança climática: alteração no clima, direta ou indiretamente atribuída à
atividade humana, que afete a composição da atmosfera e que se some àquela provocada pela
variabilidade climática natural, observada ao longo de períodos comparáveis;
XXVI - mudanças globais: modificações no meio ambiente global (alterações no clima,
uso da terra, oceanos, águas continentais, composição química da atmosfera, ecossistemas, biomas
etc.) que possam afetar a capacidade da Terra para suportar a vida;
XXVII - população tradicional: aquela que vive em estreita relação com o ambiente
natural, dependendo dos recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de
atividades de baixo impacto ambiental;
XXVIII - previsão climática: descrição probabilística de um evento climático futuro,
com base em observações de condições meteorológicas atuais e passadas, ou em modelos
quantitativos de processos climáticos;
XXIX - projeção climática: descrição do nível de resposta do sistema climático a
cenários futuros de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e político, cujas forçantes
radiativas possam advir de fontes naturais ou antrópicas;
XXX - reservatório: componente ou componentes do sistema climático que
armazenam um gás de efeito estufa ou um seu precursor;
XXXI - resiliência: capacidade de um organismo ou sistema de recuperar-se ou
adaptar-se com facilidade a mudanças ou impactos;
XXXII - sequestro de carbono: processo de aumento da concentração de carbono em
outro reservatório que não seja a atmosfera, inclusive práticas de remoção direta de gás carbônico da
atmosfera, por meio de mudanças de uso da terra, recomposição florestal, reflorestamento e práticas
de agricultura que aumentem a concentração de carbono no solo, a separação e remoção de carbono
dos gases de combustão ou pelo processamento de combustíveis fósseis para produção de
hidrogênio, além da estocagem por longos períodos em reservatórios subterrâneos vazios de
petróleo e gás, carvão e aquíferos salinos;
XXXIII - sistema climático: totalidade da atmosfera, criosfera, hidrosfera, biosfera,
geosfera e suas interações, tanto naturais quanto por indução antrópica;
XXXIV - sumidouro: lugar, atividade ou mecanismo que remova um gás de efeito
estufa, um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa da atmosfera;
XXXV - sustentabilidade: capacidade de se manter indefinidamente um certo processo
ou estado;
XXXVI - tempo: condição específica da atmosfera em um local e dado momento,
medido em termos de variáveis como vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica, presença de
nuvens e precipitação;
XXXVII - variabilidade climática: variações do estado médio de processos climáticos
em escalas temporal e espacial que ultrapassam eventos individuais;
XXXVIII - vazamento: variação líquida mensurável de emissões antrópicas de gases de
efeito estufa, que ocorrem fora das fronteiras de um determinado projeto e que a este são atribuídas;
XXXIX - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade ou inabilidade de um sistema em se
proteger dos efeitos adversos da mudança do clima, incluindo variabilidade climática e eventos
extremos, sendo função da magnitude e taxa da variação climática ao qual um sistema é exposto,
bem como sua sensibilidade e capacidade de adaptação;
XL - Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE: instrumento básico e referencial para
o planejamento ambiental e a gestão do processo de desenvolvimento, capaz de identificar a
potencialidade e a vocação de um território, tornando-o base do desenvolvimento sustentável.
SEÇÃO IV
Dos Objetivos
Artigo 5º - São objetivos específicos da PEMC:
I - assegurar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção
do sistema climático;
II - fomentar projetos de redução de emissões, sequestro ou sumidouros de gases de
efeito estufa, incluindo os do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL;
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III - estabelecer formas de transição produtiva que gerem mudanças de
comportamento, no sentido de estimular a modificação ambientalmente positiva nos padrões de
consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do solo urbano e rural, com foco na
redução de emissões dos gases de efeito estufa e no aumento da absorção por sumidouros;
IV - realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na matriz
energética, dentro e fora do Estado;
V - implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas pelos
impactos das mudanças climáticas, a fim de proteger principalmente os estratos mais vulneráveis da
população;
VI - promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as mudanças
climáticas globais, informar amplamente as observações desse fenômeno, os métodos de
quantificação das emissões, inventários, cenários de emissões e impactos ambientais, identificação de
vulnerabilidades, medidas de adaptação, ações de prevenção e opções para construir um modelo de
desenvolvimento sustentável;
VII - estimular a pesquisa e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico
para os temas relativos à proteção do sistema climático, tais como impactos, mitigação,
vulnerabilidade, adaptação e novas tecnologias, práticas e comportamentos que reduzem a emissão
de gases de efeito estufa;
VIII - provocar a participação dos diversos segmentos da sociedade paulista na gestão
integrada e compartilhada dos instrumentos desta lei;
IX - definir, e efetivamente aplicar, indicadores e metas de desempenho ambiental nos
setores produtivos da economia paulista;
X - valorizar os ativos e reduzir os passivos ambientais no Estado;
XI - preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado;
XII - promover a competitividade de bens e serviços ambientais paulistas nos
mercados interno e externo;
XIII - criar e ampliar o alcance de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais,
inclusive o uso do poder de compra do Estado, para os fins desta lei;
XIV - realizar a Comunicação Estadual e a Avaliação Ambiental Estratégica,
integrando-as e articulando-as com outras iniciativas em âmbitos nacional, estaduais e municipais;
XV - promover um sistema de planejamento urbano sustentável de baixo impacto
ambiental e energético, inclusive a identificação, estudo de suscetibilidade e proteção de áreas de
vulnerabilidade indireta quanto à ocupação desordenada do território.
SEÇÃO V
Das Diretrizes
Artigo 6º - São diretrizes da PEMC:
I - elaborar, atualizar periodicamente e colocar à disposição pública inventários de
emissões antrópicas, discriminadas por fontes, e das remoções por meio de sumidouros, dos gases
de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, com emprego de metodologias
comparáveis nacional e internacionalmente;
II - formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas regionais que
incluam medidas para mitigar a mudança do clima, enfrentar as emissões antrópicas por fontes e
remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de
Montreal, bem como medidas para permitir adaptação adequada à mudança do clima;
III - promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação, difusão e transferência
de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de
gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores pertinentes,
inclusive nos setores de energia, transportes, indústria, agropecuária, silvicultura e administração de
resíduos;
IV - promover a gestão sustentável, bem como promover e cooperar na conservação e
fortalecimento, conforme o caso, de sumidouros e reservatórios de todos os gases de efeito estufa
não controlados pelo Protocolo de Montreal, inclusive a biomassa, as florestas e os oceanos, como
também outros ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos;
V - cooperar nos preparativos para a prevenção e adaptação aos impactos da mudança
do clima, desenvolver e elaborar planos adequados e integrados para a gestão de zonas costeiras,
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áreas metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, bem como para a proteção e recuperação de
regiões particularmente afetadas por secas e inundações;
VI - considerar os fatores relacionados com a mudança do clima em políticas e
medidas sociais, econômicas e ambientais, bem como empregar métodos adequados, a exemplo das
avaliações de impactos, formulados e definidos nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos
negativos da mudança do clima na economia, na saúde pública e na qualidade do meio ambiente;
VII - promover e cooperar em pesquisas técnicocientíficas, tecnológicas,
socioeconômicas e outras, bem como em observações sistemáticas e no desenvolvimento de banco
de dados relativos ao sistema climático;
VIII - promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações
científicas, tecnológicas, socioeconômicas e jurídicas relativas ao sistema climático, à mudança do
clima e às consequências econômicas e sociais de estratégias de resposta ao desafio das mudanças
climáticas globais;
IX - alocar recursos financeiros suficientes na educação, treinamento e conscientização
pública em relação à mudança do clima, bem como estimular a ampla participação da sociedade civil
nesse processo;
X - mobilizar a Defesa Civil do Estado, em resposta a eventuais desastres naturais,
como deslizamentos e inundações, ou para a proteção de áreas de risco, como encostas e fundos de
vale;
XI - realizar e reportar, com total transparência, outras ações, projetos e iniciativas,
mensuráveis e com cronogramas definidos.
SEÇÃO VI
Da Comunicação Estadual
Artigo 7º - A Comunicação Estadual será realizada com periodicidade quinquenal, em
conformidade com os métodos aprovados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas, contendo o seguinte:
I - inventário de emissões, discriminado por fontes de emissão e absorção por
sumidouros de gases de efeito estufa, observada, preferencialmente, a seguinte estrutura de
apresentação:
a) um capítulo sobre “Energia”, composto pelos setores: “Queima de combustíveis”,
contemplando os subsetores “Energético” (produção de energia secundária), “Indústrias de
transformação e de construção” e “Transporte”, além do subsetor “Outros”, para os demais casos, e
“Emissões fugitivas de combustíveis”, contemplando os subsetores “Combustíveis sólidos”,
“Petróleo e gás natural” e “Outros”;
b) um capítulo sobre “Processos industriais”, composto pelos setores “Produtos
minerais”, “Indústria química”, “Produção de metais”, “Outras produções”, “Produção de
halocarbonos e hexafluoreto de enxofre”, “Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre” e
“Outros”;
c) um capítulo sobre “Uso de solventes e outros produtos”;
d) um capítulo sobre “Agropecuária”, composto pelos setores “Fermentação entérica”,
“Tratamento de dejetos”, “Cultivo de arroz”, “Solos agrícolas”, “Queimadas proibidas”, “Queima
de resíduos agrícolas” e “Outros”;
e) um capítulo sobre “Resíduos”, composto pelos setores “Resíduos sólidos”,
“Efluentes líquidos” e “Efluentes industriais”;
II - mapa com avaliação de vulnerabilidades e necessidades de prevenção e adaptação
aos impactos causados pela mudança do clima, integrado às ações da Defesa Civil;
III - referência a planos de ação específicos para o enfrentamento do problema das
mudanças climáticas globais, em termos de prevenção, mitigação e adaptação.
SEÇÃO VII
Da Avaliação Ambiental Estratégica
Artigo 8º - A Avaliação Ambiental Estratégica do processo de desenvolvimento
setorial deve ter periodicidade quinquenal e analisar de forma sistemática as consequências
ambientais de políticas, planos e programas públicos e privados, frente aos desafios das mudanças
climáticas, dentre outros aspectos considerando:
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I - o Zoneamento Ecológico-Econômico, revisto a cada 10 (dez) anos, para disciplinar
as atividades produtivas, a racional utilização de recursos naturais, o uso e a ocupação do solo
paulista, como base para modelos locais de desenvolvimento sustentável;
II - estratégias aplicáveis àquelas zonas e atividades de maior vulnerabilidade às
mudanças climáticas, prováveis impactos e medidas de prevenção e adaptação;
III - a definição, quando aplicável, de metas de redução de emissões de gases de efeito
estufa, setoriais ou tecnológicas;
IV - os diversos aspectos de transporte sustentável;
V - as peculiaridades locais, a relação entre os municípios, as iniciativas de âmbito
metropolitano, os modelos regionais e a ação integrada entre os órgãos públicos;
VI - políticas e medidas para realizar a mitigação de emissões de gases de efeito estufa
e ampliação dos sumidouros de carbono;
VII - medidas de prevenção e adaptação aos impactos das mudanças do clima;
VIII - estratégias de redução das emissões e absorção por sumidouros induzidas em
outras regiões pelas atividades econômicas paulistas, bem como a difusão, para outras regiões, das
boas práticas verificadas no Estado de São Paulo;
IX - a proposição de padrões ambientais de qualidade e outros indicadores de
sustentabilidade que, com acompanhamento e periódica revisão, norteiem as políticas e ações
correlatas a esta lei;
X - planos de assistência aos municípios para inventário de emissões e sumidouros,
ações de mitigação e adaptação aos eventos climáticos extremos.
Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente deverá coordenar a definição de
indicadores ambientais que permitam avaliar os efeitos da aplicação desta lei e publicar os resultados
de seu acompanhamento.
SEÇÃO VIII
Do Registro Público de Emissões
Artigo 9º - O Estado criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo
de estabelecer critérios mensuráveis e o transparente acompanhamento do resultado de medidas de
mitigação e absorção de gases de efeito estufa, bem como auxiliar os agentes privados e públicos na
definição de estratégias para aumento de eficiência e produtividade.
§ 1º - A participação no Registro Público de Emissões se dará de forma voluntária,
observadas as seguintes etapas:
1 - formalização da adesão, por meio da assinatura de um protocolo;
2 - capacitação e treinamento para a certificação;
3 - identificação das fontes de emissão de gases de efeito estufa;
4 - reunião de informações e documentação para comprovar as emissões;
5 - cálculo das emissões, conforme metodologia previamente aprovada e publicada
pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, válida para o ano-calendário
seguinte, harmonizada com os capítulos e setores da Comunicação Estadual, incluindose as emissões
indiretas pelo uso de eletricidade, calor de processo e cogeração;
6 - certificação das emissões declaradas, por terceira parte independente e credenciada,
nos casos previstos;
7 - declaração das emissões realizadas no ano calendário anterior.
§ 2º - O Poder Público definirá, entre outros, os seguintes incentivos para a adesão ao
Registro Público:
1 - fomento para reduções de emissões de gases de efeito estufa;
2 - ampliação do prazo de renovação de licenças ambientais;
3 - priorização e menores taxas de juros em financiamentos públicos;
4 - certificação de conformidade;
5 - incentivos fiscais.
§ 3º - O Registro Público de Emissões deverá ser realizado de acordo com a seguinte
abrangência:
1 - por empreendimento e por conjunto de empreendimentos, no caso de pessoas
jurídicas de direito privado;
2 - em sua totalidade, no caso de pessoa jurídica de direito público.
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§ 4º - A CETESB definirá critérios de linhas de corte que estabeleçam a
obrigatoriedade da certificação por terceira parte das emissões informadas ao Registro Público de
Emissões.
SEÇÃO IX
Do disciplinamento do uso do solo
Artigo 10 - O disciplinamento do uso do solo urbano e rural, dentre outros resultados,
buscará:
I - prevenir e evitar a ocupação desordenada de áreas de vulnerabilidade direta e
indireta, como o setor costeiro, zonas de encostas e fundos de vale;
II - atenuar os efeitos de desastres de origem climática, prevenir e reduzir os impactos,
principalmente sobre áreas de maior vulnerabilidade;
III - promover o transporte sustentável e minimizar o consumo de combustíveis pelo
deslocamento de pessoas e bens;
IV - ordenar a agricultura e as atividades extrativas, adaptar a produção a novos
padrões de clima e disponibilidade hídrica, diversificar a produção para garantir o suprimento, conter
a desertificação, utilizar áreas degradadas sem comprometer ecossistemas naturais, controlar
queimadas e incêndios, prevenir a formação de erosões, proteger nascentes e fragmentos florestais,
recompondo corredores de biodiversidade;
V - ordenar os múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos, a
gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de inundações;
VI - integrar a dimensão climática aos planos de macrodrenagem e recursos hídricos;
VII - incorporar as alterações e formas de proteção do microclima no ordenamento
territorial urbano, protegendo a vegetação arbórea nativa;
VIII - delimitar, demarcar e recompor com cobertura vegetal áreas de reserva legal e,
principalmente, áreas de preservação permanente, matas ciliares, fragmentos e remanescentes
florestais;
IX - identificar e mapear as vulnerabilidades existentes nos territórios municipais,
como base para políticas locais de adaptação aos impactos decorrentes das mudanças climáticas;
X - manter atualizado o levantamento de áreas a serem preservadas pelo Estado ou
Municípios, necessárias para a manutenção do equilíbrio bioclimático do território paulista;
XI - aumentar a cobertura vegetal das áreas urbanas, promovendo o plantio de
espécies adequadas à redução das chamadas ilhas de calor;
XII - promover a descentralização da atividade econômica e dos serviços públicos,
com foco na redução da demanda por transporte.
SEÇÃO X
Da Produção, Comércio e Consumo
Artigo 11 - Cabe ao Poder Público propor e fomentar medidas que privilegiem
padrões sustentáveis de produção, comércio e consumo, de maneira a reduzir a demanda de
insumos, utilizar materiais menos impactantes e gerar menos resíduos, com a consequente redução
das emissões dos gases de efeito estufa.
Artigo 12 - Para os fins do artigo 11 deverão ser consideradas, dentre outras, as
iniciativas nas áreas de:
I - licitação sustentável, para adequação do perfil e poder de compra do Poder Público
estadual em todas as suas instâncias;
II - responsabilidade pós-consumo, incorporando externalidades ambientais e
privilegiando o uso de bens e materiais que tenham reuso ou reciclagem consolidados;
III - conservação de energia, estimulando a eficiência na produção e no uso final das
mercadorias;
IV - combustíveis mais limpos e energias renováveis, notadamente a solar, a bioenergia
e a eólica;
V - extração mineral, minimizando o consumo de combustíveis fósseis na atividade
mineradora, reduzindo o desmatamento, evitando assoreamento de rios pelas cavas, protegendo as
encostas de morros e promovendo a recuperação vegetal;
VI - construção civil, promovendo nos projetos próprios ou incentivando em projetos
de terceiros a habitação sustentável e de eficiência energética, redução de perdas, normas técnicas
262

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
que assegurem qualidade e desempenho dos produtos, uso de materiais reciclados e de fontes
alternativas e renováveis de energia;
VII - agricultura e atividades extrativas, adaptando a produção a novos padrões de
clima e disponibilidade hídrica, reduzindo emissões de gases de efeito estufa por meio da
racionalização do uso do solo rural e dos recursos naturais, favorecendo a bioenergia sustentável,
diversificando a produção, utilizando as áreas degradadas sem comprometer os cerrados e outros
ecossistemas naturais, controlando queimadas e incêndios, prevenindo a formação de erosões,
protegendo nascentes e fragmentos florestais, recompondo corredores de biodiversidade;
VIII - pecuária, reduzindo a emissão de metano pela fermentação entérica em animais
e a pressão dessas atividades sobre florestas e outros ecossistemas naturais;
IX - transporte, em todas as fases da produção e desta para o consumo, minimizando
distâncias e uso de combustível fóssil, privilegiando o transporte coletivo, otimizadores do uso de
recursos naturais;
X - eficiência energética nos edifícios públicos;
XI - macrodrenagem e múltiplos usos da água, assegurando a proteção de recursos
hídricos, a gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou mitigar efeitos de
inundações;
XII - redução do desmatamento e queimadas, bem como recuperação de florestas e
outros ecossistemas naturais que retenham o carbono da atmosfera, de forma direta dentro dos
limites do Estado e de forma indireta em outras regiões, inclusive mediante controle e restrição do
uso de madeira, carvão vegetal e outros insumos de origem florestal;
XIII - indústria, por meio do estímulo ao desenvolvimento e implementação de
tecnologias menos intensivas no consumo de energia e menos poluentes, de processos produtivos
que minimizem o consumo de materiais, e da responsabilidade no destino dos resíduos gerados pelo
consumo.
Artigo 13 - O Estado poderá definir padrões de desempenho ambiental de produtos
comercializados em seu território, devendo as informações ser prestadas pelos fabricantes ou
importadores.
Parágrafo único - Cabe ao Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovar os padrões
referidos no “caput” deste artigo, após sua definição pela CETESB, que poderá articular-se com
outros organismos técnicos mediante convênios e demais instrumentos de cooperação.
Artigo 14 - O Estado estabelecerá parcerias com entes públicos e privados com o
objetivo de capacitar e auxiliar o micro e pequeno empreendedor em projetos de redução de emissão
de gases de efeito estufa.
SEÇÃO XI
Do Licenciamento, Prevenção e Controle de Impactos Ambientais
Artigo 15 - O licenciamento ambiental de empreendimentos e suas bases de dados
deverão incorporar a finalidade climática, compatibilizando-se com a Comunicação Estadual, a
Avaliação Ambiental Estratégica e o Registro Público de Emissões.
§ 1º - A redução na emissão de gases de efeito estufa deverá ser integrada ao controle
da poluição atmosférica e ao gerenciamento da qualidade do ar e das águas, instrumentos pelos quais
o Poder Público impõe limites para a emissão de contaminantes locais.
§ 2º - O Poder Público orientará a sociedade sobre os fins desta lei por meio de outros
instrumentos normativos, normas técnicas e manuais de boas práticas.
SEÇÃO XII
Do Transporte Sustentável
Artigo 16 - Políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de
minimizar as emissões de gases de efeito estufa, atendendo aos seguintes fins e exigências:
I - prioridade para o transporte não motorizado de pessoas e para o transporte coletivo
sobre o transporte motorizado individual;
II - adoção de metas para a implantação de rede metroferroviária, corredores de
ônibus, ampliação do serviço de transporte aquaviário urbano e ciclovias para trabalho e lazer, com
combinação de modais de transporte;
III - adoção de metas para a ampliação da oferta de transporte público, e estímulo ao
desenvolvimento, implantação e utilização de meios de transporte menos poluidores;
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IV - implantação do bilhete único, visando a modicidade tarifária em todas as regiões
metropolitanas e regiões afins do Estado com a finalidade de incentivar a utilização do transporte
público;
V - racionalização e redistribuição da demanda pelo espaço viário, melhora da fluidez
no tráfego, redução da frequência e intensidade dos congestionamentos;
VI - estímulo a entrepostos de veículos de carga e outras opções de troca de modais
que permitam a redistribuição capilar de produtos;
VII - estímulo à implantação de atividades econômicas geradoras de emprego e
serviços públicos em áreas periféricas predominantemente residenciais;
VIII - coordenação com a Avaliação Ambiental Estratégica;
IX - controle e redução de emissões de veículos novos e em circulação;
X - renovação da frota em uso;
XI - informação clara e transparente ao consumidor sobre os veículos, no que se refere
às emissões atmosféricas de poluentes locais e gases de efeito estufa e ao consumo de combustível;
XII - definição de padrões de desempenho ambiental de veículos, estabelecimento de
indicadores e rotulagem ambiental;
XIII - informação ao público em geral sobre tópicos como:
a) poluição do ar e contribuição para o aumento do efeito estufa;
b) impactos sobre a saúde humana e meio ambiente;
c) efeitos socioeconômicos e sobre a infraestrutura;
d) planos de transporte e ações de mobilidade;
XIV - prioridade na fiscalização de emissões de poluentes e inspeção veicular;
XV - cadastro ambiental de veículos, em conexão com a Inspeção Veicular;
XVI - inventário de emissões, parte da Comunicação Estadual;
XVII - medidas de emergência e de restrição à circulação de veículos, para evitar a
ocorrência de episódios críticos de poluição atmosférica, respeitados os usos essenciais definidos em
lei;
XVIII - controle de emissões evaporativas em veículos, bem como postos de
abastecimento, bases, terminais e estações de transferência de combustíveis;
XIX - planejamento e adoção de medidas inibidoras das condutas de trânsito que
agravem as condições ambientais;
XX - medidas que levem à distribuição da ocupação de vias e rodovias, como o
escalonamento de horários de utilização de vias públicas;
XXI - combate a medidas e situações que, de qualquer forma, estimulem a
permanência de veículos obsoletos e o uso de combustíveis mais poluentes, em termos de emissão
de gases de efeito estufa;
XXII - cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa e pelo uso de vias
terrestres;
XXIII - condições para privilegiar modais de transporte mais eficientes e com menor
emissão por passageiro ou unidade de carga;
XXIV - proteção da cobertura vegetal existente e incremento da arborização pública e
de cortinas de vegetação;
XXV - racionalização do sistema de transporte, com medidas estruturais e de
planejamento, tais como:
a) desestímulo ao transporte motorizado individual e à demanda de infraestrutura
urbana por veículos particulares, por meio, entre outros, da expansão e integração, inclusive tarifária,
de outros modais de viagem, tais como o sistema sobre trilhos, o sistema sobre pneus de média
capacidade e o sistema aquaviário;
b) modais ambientalmente preferíveis para o transporte de pessoas e bens;
c) corredores urbanos, anéis viários e outras obras de infraestrutura urbana;
d) coordenação de ações em regiões metropolitanas e harmonização de iniciativas
municipais;
e) outras estratégias adequadas de mobilidade;
f) melhoria da comunicação nos sistemas viários e de transporte, com foco na
otimização do tráfego, aumento da segurança, diminuição dos impactos ambientais e das condutas
abusivas ao trânsito;
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XXVI - educação ambiental, debates públicos, campanhas de esclarecimento e
conscientização;
XXVII - adequação da matriz energética, dentre outros instrumentos, por meio de:
a) melhoria da qualidade dos combustíveis;
b) transição para fontes menos impactantes;
c) conservação de energia;
d) indução ao uso de sistemas eletrificados de transporte coletivo, especialmente em
áreas adensadas;
e) carona solidária e outras formas de uso compartilhado de transporte individual;
f) estímulo a veículos individuais de menor porte, mais eficientes e menos emissores de
gases de efeito estufa;
g) estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho energético e
ambiental;
XXVIII - fomento a pesquisas e desenvolvimento na área do transporte sustentável;
XXIX - revisão das políticas energética e fiscal do Estado para a conservação de
energia e o aumento da participação das fontes renováveis na matriz.
SEÇÃO XIII
Do Gerenciamento de Recursos Hídricos, Resíduos e Efluentes
Artigo 17 - A Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, os Planos de Bacias
Hidrográficas, os Comitês de Bacia Hidrográfica, o Comitê Coordenador do Plano Estadual de
Recursos Hídricos e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos devem considerar as mudanças
climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, mitigação e
adaptação estabelecidas nesta lei.
Artigo 18 - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos e as ações no âmbito da Política
Estadual de Resíduos Sólidos devem contemplar as mudanças climáticas, a definição das áreas de
maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, adaptação e mitigação, com ênfase na prevenção,
redução, reuso, reciclagem e recuperação do conteúdo energético dos resíduos, nessa ordem.
Artigo 19 - O Estado incentivará a recuperação de metano gerado pela digestão
anaeróbia de sistemas de tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos rurais e
resíduos sólidos urbanos.
SEÇÃO XIV
Do Planejamento Emergencial contra Catástrofes
Artigo 20 - O Poder Executivo estabelecerá um Plano Estratégico para Ações
Emergenciais - PEAE, para resposta a eventos climáticos extremos que possam gerar situação de
calamidade pública em território paulista, notadamente em áreas de vulnerabilidade direta.
SEÇÃO XV
Da Educação, Capacitação e Informação
Artigo 21 - Ao Poder Público incumbirá, juntamente com a sociedade civil:
I - desenvolver programas de sensibilização, conscientização, mobilização e
disseminação de informações, para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com a
proteção do sistema climático, em particular divulgar informações ao consumidor sobre o impacto
de emissões de gases de efeito estufa dos produtos e serviços;
II - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, com particular ênfase na execução de
inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes
do aumento médio da temperatura do planeta, para fins de promover medidas de prevenção,
adaptação e de mitigação;
III - estimular linhas de pesquisa sobre as mudanças climáticas, impactos, mitigação,
vulnerabilidade, adaptação e novas tecnologias de menor emissão de gases de efeito estufa, inclusive
mediante convênios públicos com universidades e institutos;
IV - integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas; V fomentar e articular ações em âmbito municipal, oferecendo assistência técnica em tópicos como
transporte sustentável, uso do solo, recuperação florestal, conservação de energia, gerenciamento de
resíduos e mitigação de emissões de metano.
SEÇÃO XVI
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Dos Instrumentos Econômicos
Artigo 22 - Para os objetivos desta lei, o Poder Executivo deverá:
I - criar instrumentos econômicos e estimular o crédito financeiro voltado a medidas
de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e de adaptação aos impactos das mudanças
climáticas;
II - estabelecer preços e tarifas públicas, tributos e outras formas de cobrança por
atividades emissoras de gases de efeito estufa;
III - desenvolver estímulos econômicos para a manutenção de florestas existentes e
desmatamento evitado, compensação voluntária pelo plantio de árvores, recuperação da vegetação e
proteção de florestas;
IV - estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo - MDL, a fim de que se beneficiem do “Mercado de Carbono”, decorrente
do Protocolo de Quioto, e de outros mercados similares, por meio de:
a) mecanismos de caráter institucional e regulatório, bem como auxílio na interlocução
com investidores nacionais e estrangeiros, públicos ou privados;
b) estímulo a projetos MDL que auxiliem a recuperação e conservação da
biodiversidade paulista;
c) capacitação de empreendedores de projetos MDL em suas várias etapas;
d) disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do Comitê
Executivo do MDL, no que se refere à adicionalidade e outras matérias;
e) auxílio na interlocução junto à Comissão Interministerial de Mudanças Globais do
Clima - CIMGC, e outras entidades oficiais;
f) estímulo à obtenção de créditos de carbono originados de projetos MDL, com
ênfase nas vantagens competitivas decorrentes da adoção de práticas de sustentabilidade por
empreendedores brasileiros.
Artigo 23 - O Poder Executivo instituirá, mediante decreto, o Programa de
Remanescentes Florestais, sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de
fomentar a delimitação, demarcação e recuperação de matas ciliares e outros tipos de fragmentos
florestais, podendo prever, para consecução de suas finalidades, o pagamento por
serviços ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, bem como incentivos econômicos a
políticas voluntárias de redução de desmatamento e proteção ambiental.
Artigo 24 - Os recursos advindos da comercialização das reduções certificadas de
emissões (RCEs) de gases de efeito estufa que forem de titularidade da Administração Pública
deverão ser aplicados prioritariamente na recuperação do meio ambiente e na melhoria da qualidade
de vida da comunidade moradora do entorno do projeto.
Artigo 25 - Nos termos do artigo 17 desta lei, a aplicação dos recursos do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO deverá contemplar as mudanças climáticas, a definição
das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, mitigação e adaptação.
Artigo 26 - A aplicação de recursos do Fundo Estadual de Controle e Prevenção da
Poluição - FECOP, de que trata o artigo 2º da Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, deverá
contemplar as ações e planos específicos de enfrentamento dos efeitos das alterações do clima.
Parágrafo único - Terão prioridade no acesso aos recursos previstos no caput deste
artigo:
1 - as regiões mais atingidas por catástrofes naturais relacionadas ao clima;
2 - os municípios com maiores índices de vulnerabilidade a mudanças climáticas;
3 - os setores da economia mais afetados pelas mudanças do clima;
4 - os municípios que aportem contribuições e contrapartidas ao Fundo.
SEÇÃO XVII
Da Articulação e Operacionalização
Artigo 27 - Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e
programas governamentais deverão ser compatíveis com esta lei, cabendo ao Poder Público e
entidades do terceiro setor:
I - desenvolver programas de adaptação às mudanças climáticas e aos eventos
climáticos extremos que priorizem as populações mais vulneráveis, a fim de facilitar a interação entre
a sociedade civil e o Poder Público paulista para promover a internalização do tema nas esferas de
atuação dos atores sociais relevantes, tais como Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações
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estaduais e municipais, Prefeituras, setores empresarial e acadêmico, sociedade civil organizada e
meios de comunicação social;
II - estabelecer mecanismos jurídicos para a proteção da saúde humana e ambiental, de
defesa do consumidor e de demais interesses difusos relacionados com os objetivos desta lei;
III - realizar acordos setoriais de redução voluntária das emissões de gases de efeito
estufa entre o Governo Estadual e entidades empresariais privadas;
IV - fortalecer as instâncias de governo ligadas às ações de proteção do sistema
climático e capacitar entidades públicas e privadas para fomentar a adesão às ações relacionadas com
esta lei;
V - realizar ampla e frequente consulta à sociedade civil, garantindo também a
participação constante e ativa nos fóruns e a articulação com outras políticas e programas, nas
esferas nacional ou internacional, isolada ou conjuntamente considerados, que possam contribuir
com a proteção do sistema climático;
VI - incentivar e articular iniciativas de âmbito municipal, cooperando com a esfera
federal, respeitadas as respectivas competências, com gerenciamento integrado e estratégico;
VII - estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências
multilaterais, organizações não governamentais internacionais e entidades paulistas no campo das
mudanças climáticas globais;
VIII - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação
em programas e ações no Estado relacionados às mudanças climáticas;
IX - estimular a participação das entidades paulistas nas Conferências das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo de Quioto;
X - estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às
políticas setoriais que se relacionem com emissões e sequestro de gases de efeito estufa, bem como
estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a
assegurar a competitividade da economia paulista;
XI - buscar a integração dos objetivos desta lei com iniciativas decorrentes da
Convenção de Viena, do Protocolo de Montreal e demais convenções e acordos internacionais
correlatos, ratificados pelo Brasil;
XII - promover articulação e intercâmbio entre as esferas estadual e federal, de modo a
facilitar a acessibilidade aos dados e informações produzidos por órgãos públicos, necessários à
elaboração dos inventários das emissões de gases de efeito estufa pelos municípios.
XIII - apoiar a Defesa Civil dos municípios;
XIV - priorizar a instalação de serviços públicos em regiões periféricas
predominantemente residenciais;
Artigo 28 - Os órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente deverão
compatibilizar a aplicação dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente com os
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da PEMC.
Parágrafo único - O Programa de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo PROCLIMA, coordenará as ações estaduais sistemáticas de inventário e acompanhará o
monitoramento de vulnerabilidades, implementação de medidas de adaptação e a sistematização de
informações sobre as emissões de gases de efeito estufa.
Artigo 29 - O Poder Executivo criará, em prazo não superior a 6 (seis) meses,
contados da publicação desta lei, o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, com a finalidade de
acompanhar a implantação e fiscalizar a execução da Política Estadual de Mudanças Climáticas.
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas terá caráter consultivo
e composição tripartite, sendo integrado por representantes do Governo do Estado, dos municípios
e da sociedade civil.
Artigo 30 - A Secretaria de Meio Ambiente fixará as diretrizes para a elaboração da
Comunicação Estadual, da Avaliação Ambiental Estratégica e do Registro Público de Emissões.
SEÇÃO XVIII
Das Metas e Prazos
Artigo 31 - O Estado definirá medidas reais, mensuráveis e verificáveis para reduzir
suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa, devendo para tanto adotar, dentre outros
instrumentos:
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I - metas de estabilização ou redução de emissões, individual ou conjuntamente com
outras regiões do Brasil e do mundo;
II - metas de eficiência setoriais, tendo por base as emissões de gases de efeito estufa
inventariadas para cada setor e parâmetros de eficiência que identifiquem, dentro de cada setor,
padrões positivos de referência;
III - mecanismos adicionais de troca de direitos obtidos.
SEÇÃO XIX
Disposições Finais
Artigo 32 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente,
deverá finalizar e comunicar, até dezembro de 2010, o inventário das emissões por atividades
antrópicas dos gases de efeito estufa que definirão as bases para o estabelecimento de metas pelo
Estado.
§ 1º - O Estado terá a meta de redução global de 20% (vinte por cento) das emissões
de dióxido de carbono (CO2), relativas a 2005, em 2020.
§ 2º - Ao Poder Executivo será facultado, a cada 5 (cinco) anos, fixar metas indicativas
intermediárias, globais ou setoriais, antes de 2020.
Artigo 33 - O Governo do Estado, assumindo sua tarefa no enfrentamento do desafio
das mudanças climáticas globais, compromete-se, dentro dos seguintes prazos, após a publicação
desta lei, a:
I - elaborar sua Comunicação em até 1 (um) ano;
II - publicar a metodologia para o Registro Público de Emissões em até 6 (seis) meses;
III - publicar os resultados do Registro Público de Emissões em até 1 (um) ano;
IV - definir os critérios para a Avaliação Ambiental Estratégica e o Zoneamento
Econômico-Ecológico em até 6 (seis) meses;
V - implantar a Avaliação Ambiental Estratégica em até 2 (dois) anos;
VI - implantar o Zoneamento Econômico-Ecológico em até 2 (dois) anos;
VII - elaborar o Plano de Transporte Sustentável em até 1 (um) ano;
VIII - organizar o modelo de licitação pública sustentável em até 1 (um) ano;
IX - elaborar um plano participativo de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas,
contemplando catástrofes de origem climática, em até 2 (dois) anos;
X - tornar públicas, em até 6 (seis) meses, as informações sobre emissões de gases de
efeito estufa e outros poluentes dos veículos automotores homologados pelo Programa Nacional de
Controle de Emissões Veiculares - PROCONVE comercializados no Estado, facultada a definição
de critério de rotulagem ambiental.
Parágrafo único - O Governo do Estado compromete-se a divulgar dentro do prazo
de 3 (três) meses após a publicação desta lei, cronograma com detalhamento das etapas para
cumprimento dos prazos dos incisos I a X do caput deste artigo.
Artigo 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 9 de novembro de 2009.
JOSÉ SERRA

DECRETO Nº 55.947, DE 24 DE JUNHO DE 2010
Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de
2009, que dispõe sobre a Política Estadual de
Mudanças Climáticas
ALBERTO GOLDMAN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso de suas atribuições legais e considerando a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que institui
a Política Estadual de Mudanças Climáticas,
Decreta:
Artigo 1º - Este decreto regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que
dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC.
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Artigo 2º - A Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC tem por objetivo
disciplinar as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como
contribuir para reduzir a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera.
Artigo 3º - Para os fins deste decreto, consideram-se as definições contidas no artigo
4º da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, e as seguintes:
I - serviços ecossistêmicos: benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas;
II - serviços ambientais: serviços ecossistêmicos que têm impactos positivos além da
área onde são gerados;
III - pagamento por serviços ambientais: transação voluntária por meio da qual uma
atividade desenvolvida por um provedor de serviços ambientais, que conserve ou recupere um
serviço ambiental previamente definido, é remunerada por um pagador de serviços ambientais,
mediante a comprovação do atendimento das disposições previamente contratadas nos termos deste
decreto;
IV - proprietários rurais conservacionistas: pessoas físicas ou jurídicas que realizam
ações em sua propriedade rural que conservem a diversidade biológica, protejam os recursos
hídricos, protejam a paisagem natural e mitiguem os efeitos das mudanças climáticas por meio de
recuperação e conservação florestal, manejo sustentável de sistemas de produção agrícola,
agroflorestal e silvopastoril.
Artigo 4º - Para cumprimento dos objetivos indicados no artigo 5º, incisos I, II, V,
IX, XI e XII, da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, deverão ser observadas providências que
permitam:
I - organizar os setores e subsetores pelo seu grau de contribuição e potencial de
redução;
II - estimar os resultados de curto, médio e longo prazo nas análises de benefício e
custo das ações.
CAPÍTULO I
Do Comitê Gestor
Artigo 5º - Fica criado o Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças
Climáticas, sob a coordenação da Casa Civil, com o objetivo de acompanhar a elaboração e a
implementação dos planos e programas instituídos por este decreto.
§ 1º - O Comitê Gestor de que trata o "caput" deste artigo será integrado por 12
(doze) membros, que serão designados, juntamente com os respectivos suplentes, pelo Governador
do Estado, mediante indicação dos titulares das seguintes Secretarias de Estado:
1. Casa Civil;
2. Meio Ambiente;
3. Transportes Metropolitanos;
4. Transportes;
5. Gestão Pública;
6. Fazenda;
7. Economia e Planejamento;
8. Desenvolvimento;
9. Agricultura e Abastecimento;
10. Saneamento e Energia;
11. Habitação;
12. Saúde.
(*) Redação dada pelo Decreto nº 56.918, de 8 de abril de 2011 (art.1º-nova redação para caput e
parágrafo) :
"Artigo 5º - Fica criado o Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças
Climáticas, com o objetivo de acompanhar a elaboração e a implementação dos planos e programas
instituídos por este decreto.
§ 1º - O Comitê Gestor de que trata o "caput" deste artigo será integrado por 14
(quatorze) membros, que serão designados, juntamente com os respectivos suplentes, pelo
Governador do Estado, mediante indicação dos titulares dos seguintes órgãos e Secretarias de
Estado:
1. Casa Civil, que o coordenará;
2. Casa Militar;
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3. Meio Ambiente;
4. Transportes Metropolitanos;
5. Logística e Transportes;
6. Gestão Pública;
7. Fazenda;
8. Planejamento e Desenvolvimento Regional;
9. Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
10. Agricultura e Abastecimento;
11. Saneamento e Recursos Hídricos;
12. Energia;
13. Habitação;
14. Saúde;"; (NR)

§ 2º - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente prestar apoio técnico ao Comitê Gestor.
§ 3º - Os planos e programas instituídos por este decreto deverão ser avaliados e
revistos a cada 4 (quatro) anos.
Artigo 6º - O Comitê Gestor terá as seguintes atribuições:
I - coordenar as ações para o atendimento às diretrizes da PEMC;
II - avaliar e monitorar o cumprimento da meta global e as metas setoriais e
intermediárias;
III - acompanhar os resultados dos programas e planos instituídos por este decreto;
IV - propor ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas medidas de mitigação e
de adaptação para mudanças climáticas;
V - fomentar e articular ações nos diferentes níveis do governo;
VI - contribuir para a elaboração do Plano Participativo de Adaptação aos Efeitos
das Mudanças Climáticas;
VII - expedir pareceres e recomendações ao Conselho Estadual de Mudanças
Climáticas;
VIII - prestar assessoria técnica ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas.
CAPÍTULO II
Do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas
Artigo 7º - Fica criado o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, de caráter
consultivo, com a finalidade de acompanhar a implantação e fiscalizar a execução do Política
Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC.
§ 1º - O Conselho de que trata o "caput" deste artigo terá composição tripartite, com
a participação de representantes do Estado, dos municípios e da sociedade civil, nos termos do
disposto no artigo 29 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009.
§ 2º - São objetivos do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas:
1. acompanhar as ações para atendimento das diretrizes da PEMC;
2. divulgar as ações de combate às mudanças climáticas;
3. propor providências para implementar a PEMC;
4. propor medidas de mitigação e de adaptação para mudanças climáticas;
5. verificar o cumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos na Lei nº 13.798, de
9 de novembro de 2009;
6. apoiar a realização de estudos, pesquisas e ações para implementação da PEMC;
7. articular ações nos diferentes níveis do governo;
8. acompanhar a proposição e o cumprimento da meta global e das metas setoriais
intermediárias;
9. tornar públicas as ações da PEMC;
10. realizar audiências públicas para debate de temas de relevância, isolada ou
conjuntamente com outras instituições, quando definido pelo Plenário e/ou pelo Presidente do
Conselho;
11. expedir pareceres e recomendações, no âmbito de suas atribuições;
12. elaborar o Plano Participativo de Adaptação aos efeitos das Mudanças Climáticas;
13. conscientizar e mobilizar a sociedade paulista para a discussão sobre o fenômeno
das mudanças climáticas globais, a necessidade da conservação da diversidade biológica do planeta e
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a promoção da sinergia entre mudanças climáticas e biodiversidade, exercendo o papel de fórum
paulista de mudanças climáticas;
14. aprovar seu Regimento Interno.
§ 3º - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas representará o Estado de São
Paulo no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.
Artigo 8º - Para o cumprimento de suas atribuições, o Conselho Estadual de
Mudanças Climáticas terá a seguinte estrutura:
I - Presidência;
II - Vice-Presidência;
III - Secretaria Executiva;
IV - Plenário;
V - Assessoria Técnica;
VI - Comissões Temáticas.
§ 1º - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas será presidido pelo Governador
do Estado ou por pessoa por ele designada.
§ 2º - O Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas a que se refere
o artigo 5º deste decreto, prestará assessoria técnica ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas.
Artigo 9º - O Presidente do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas terá as
seguintes competências:
I - representar o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas;
II - dar posse aos Conselheiros;
III - presidir as reuniões do Plenário;
IV - votar como Conselheiro e exercer o voto de qualidade;
V - convocar, abrir, presidir e encerrar as sessões do Conselho;
VI - resolver as questões de ordem nas reuniões do Plenário;
VII - determinar a execução das deliberações do Plenário, por meio do SecretárioExecutivo;
VIII - convocar ou convidar pessoas ou representantes de entidades para participar
das reuniões plenárias do Conselho, sem direito a voto;
IX - suspender a sessão, quando entender conveniente;
X - apurar as votações e proclamar os resultados;
XI - convocar audiências públicas para debate de temas ambientais relevantes,
quando se fizer necessário;
XII - propor a criação de Comissões Temáticas em temas relevantes.
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas deverá contar com o
suporte técnico de todos os órgãos do Governo do Estado de São Paulo, quando requisitados pelo
Presidente, podendo ter acesso às informações sobre mudanças climáticas.
Artigo 10 - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente o exercício da Vice-Presidência e a
atuação como Secretaria Executiva, devendo prover o suporte administrativo, financeiro e
operacional ao Conselho, como unidade integrante do Gabinete do Secretário.
Parágrafo único - Caberá ao Vice-Presidente presidir o Conselho Estadual de
Mudanças Climáticas nas ausências ou impedimentos do Presidente.
Artigo 11 - A Secretaria Executiva atuará como unidade de apoio ao Conselho
Estadual de Mudanças Climáticas, com as seguintes atribuições:
I - desempenhar atividades administrativas;
II - propiciar os meios necessários para o adequado funcionamento do Conselho,
dando o encaminhamento adequado às suas deliberações e recomendações;
III - compilar dados e informações sobre a temática de mudanças climáticas;
IV - agendar e preparar as reuniões do Plenário;
V - dar suporte às Comissões Temáticas.
Artigo 12 - O Plenário do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas será composto
por 42 (quarenta e dois) membros e seus suplentes, na seguinte conformidade:
I - 14 (quatorze) representantes de órgãos e entidades governamentais, sendo:
a) Governador do Estado;
b) o Secretário do Meio Ambiente;
c) o Secretário de Desenvolvimento;
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Paulo;

d) o Secretário dos Transportes;
e) o Secretário dos Transportes Metropolitanos;
f) o Secretário de Agricultura e Abastecimento;
g) o Secretário da Saúde;
h) o Secretário da Fazenda;
i) o Secretário de Economia e Planejamento;
j) o Secretário de Saneamento e Energia;
k) o Secretário da Cultura, em rodízio com o Secretário da Educação;
l) o Procurador Geral do Estado;
m) o Diretor Presidente da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São

n) o Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo S.A. - IPT;
(*) Redação dada pelo Decreto nº 56.918, de 8 de abril de 2011 (art.1º-nova redação para alíneas)
:
a) o Governador do Estado;
b) o Secretário do Meio Ambiente;
c) o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
d) o Secretário de Logística e Transporte;
e) o Secretário dos Transportes Metropolitanos;
f) o Secretário de Agricultura e Abastecimento;
g) o Secretário da Saúde;
h) o Secretário da Fazenda;
i) o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional;
j) o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos;
k) o Secretário de Energia;
l) o Procurador Geral do Estado;
m) o Diretor Presidente da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo;
n) o Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT.". (NR)
II - 14 (quatorze) representantes municipais sendo:
a) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana de São Paulo;
b) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana da Baixada Santista;
c) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana de Campinas;
d) o Prefeito Municipal eleito por seus pares, no âmbito dos grupos especificados a
seguir, por maioria simples de votos, por Comitê de Bacia Hidrográfica:
1. primeiro grupo - Alto Tietê;
2. segundo grupo - Paraíba do Sul e Mantiqueira;
3. terceiro grupo - Litoral Norte e Baixada Santista;
4. quarto grupo - Alto Paranapanema e Ribeira de Iguape;
5. quinto grupo - Médio Paranapanema e Pontal do Paranapanema;
6. sexto grupo - Aguapeí e Peixe e Baixo Tietê;
7. sétimo grupo - Tietê/Batalha e Tietê/Jacaré;
8. oitavo grupo - Turvo/Grande e São José dos Dourados;
9. nono grupo - Sapucaí/Grande e Baixo Pardo/Grande;
10. décimo grupo - Pardo e Mogi-Guaçu;
11. décimo primeiro grupo - Piracicaba/Capivari/Jundiaí e Tietê/Sorocaba.
III - 14 (quatorze) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 1 (um) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
b) 1 (um) da Federação das Empresas de Transporte de São Paulo - FETCESP;
c) 1 (um) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIO;
d) 1 (um) da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP;
e) 1 (um) da União da Indústria de Cana-de-Açúcar - Única;
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f) 1 (um) de universidades públicas paulistas, com rodízio entre Universidade de São
Paulo - USP, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho" - UNESP;
g) 1 (um) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP;
h) 1 (um) da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia
e de Consumidores Livres - ABRACE;
i) 1 (um) do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável - CBCS;
j) 1 (um) de universidades privadas atuantes no âmbito do Estado de São Paulo;
k) 3 (três) de entidades ambientalistas, com atuação efetiva na defesa ou preservação
do meio ambiente e no combate as mudanças climáticas;
l) 1 (um) de entidade da sociedade civil, com atuação efetiva na temática de padrões
de produção e consumo.
§ 1º - Compete aos Conselheiros e seus suplentes:
1. comparecer regularmente às sessões ordinárias e extraordinárias;
2. discutir e votar as matérias da Ordem do Dia, justificando o voto, quando
conveniente e, obrigatoriamente, quando divergente;
3. requerer à Presidência quaisquer providências, informações ou esclarecimentos;
4. relatar os processos que lhe forem distribuídos;
5. desempenhar, isoladamente ou em Comissão, atividades que lhes forem atribuídas;
6. apresentar justificativa escrita ou oral de voto divergente para constar da ata ou
para ser a ela juntada;
7. comunicar à Presidência a necessidade de eventuais ausências;
8. declarar-se impedido de relatar ou participar do julgamento de qualquer expediente
que tramite pelo Conselho, mediante justificativa;
9. convocar seu respectivo suplente nos casos de impossibilidade de comparecimento
à sessão, comunicando previamente à Presidência;
10. manter os respectivos suplentes informados das deliberações e orientações do
Conselho.
§ 2º - Somente poderão eleger representantes as entidades da sociedade civil
constituídas há pelo menos 1 (um) ano, nos termos da lei civil.
§ 3º - Os representantes municipais de cada um dos grupos indicados na alínea "d"
do inciso II deste artigo deverão ser Prefeitos Municipais, e perderão seu mandato se deixarem de
ser prefeito, caso em que será substituído por quem o substituir como Prefeito e desde que cumpra
os seguintes critérios:
1. nos grupos com área de atuação de dois Comitês o suplente deverá ser
necessariamente o representante eleito do outro Comitê que compõe o grupo;
2. a cada nova eleição deverão ser alternados os representantes titular e suplente de
cada um dos Grupos;
3. os Comitês deverão convocar todos os Prefeitos Municipais da UGRHI para
participar da eleição.
§ 4º - Os representantes da sociedade civil listados nas alíneas "a" até "i" do inciso III
deste artigo deverão ser indicados por seus respectivos órgãos.
§ 5º - Os representantes da sociedade civil listados nas alíneas "j" até "l" do inciso III
deste artigo deverão ser indicados pelo Secretário do Meio Ambiente.
§ 6º - Todos os Conselheiros serão designados pelo Governador do Estado, com
mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução por igual período.
§ 7º - Os representantes eleitos dos Municípios serão indicados pelo Presidente do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
§ 8º - Concluídos os mandatos, os membros do Conselho permanecerão no exercício
de suas funções pelo prazo necessário à posse dos novos designados.
§ 9º - No caso de vacância antes do término do mandato de membro do Conselho,
far-se-á nova designação para o período restante.
§ 10 - A função de Conselheiro do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas não
será remunerada, mas considerada como serviço público relevante.
Artigo 13 - Caberá às Comissões Temáticas analisar e propor ao Plenário as normas,
políticas, planos, programas, projetos e medidas destinadas ao combate às mudanças climáticas, em
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suas respectivas áreas de abrangência, sendo suas atribuições e funcionamento definidos no ato de
criação.
Parágrafo único - As Comissões Temáticas deverão ser criadas por solicitação do
Plenário e/ou do Presidente do Conselho.
Artigo 14 - As deliberações do Conselho, salvo disposição em contrário, serão
tomadas por maioria dos membros presentes no Plenário não se computando os votos em branco.
Artigo 15 - O Conselho poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito
a voto:
I - representantes de órgãos ou entidades públicas ou privadas, cuja participação seja
considerada importante em razão da matéria em discussão;
II - pessoas que, por seus conhecimentos ou experiência profissional, possam
contribuir para a discussão das matérias em exame.
CAPÍTULO I
Da Comunicação Estadual, da Avaliação Ambiental Estratégica, do Zoneamento EcológicoEconômico
Artigo 16 - Caberá ao Programa de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo Proclima, da CETESB, coordenar a elaboração da Comunicação Estadual, com apoio da Secretaria
do Meio Ambiente, em conformidade com o artigo 7º da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009.
§ 1º - A Comunicação Estadual deverá ser apresentada previamente em consulta
pública, incluindo a Internet, por um período mínimo de 30 (trinta) dias, visando a receber críticas e
sugestões de aprimoramento advindas da sociedade civil.
§ 2º - Previamente à sua disponibilização para consulta pública, a Comunicação
Estadual deverá ser apresentada ao Comitê Gestor.
Artigo 17 - A Comunicação Estadual, na periodicidade e conformidades previstas no
artigo 7º da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, no que diz respeito ao disposto em seu inciso
III, será elaborada de acordo com as seguintes fases:
I - Fase 1: elaboração no nível setorial sobre referência a planos de ação específicos;
II - Fase 2: consolidação dos planos de ação setoriais.
§ 1º - A coordenação dos trabalhos setoriais ficará a cargo de cada Secretaria de
Estado responsável pelo respectivo setor:
1. energético, a Secretaria de Saneamento e Energia;
2. indústrias de transformação e construção, incluindo processos e uso de solventes,
a Secretaria de Desenvolvimento;
3. transporte, a Secretaria dos Transportes e Secretaria dos Transportes
Metropolitanos;
4. agropecuária, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
5. resíduos, a Secretaria de Saneamento e Energia.
§ 2º - A consolidação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade do Programa de
Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo - Proclima da CETESB.
§ 3º - Os planos deverão estimar as potenciais reduções de emissão de gases de efeito
estufa.
Artigo 18 - A Avaliação Ambiental Estratégica, de acordo com o inciso V do artigo
4º da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, é definida como análise integrada dos impactos
ambientais e socioeconômicos advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a interrelação e a somatória dos efeitos ocasionados num determinado território, com o objetivo de
promover o desenvolvimento sustentável em seus pilares ambiental, social e econômico.
Parágrafo único - A Avaliação Ambiental Estratégica do processo de
desenvolvimento setorial deve ter periodicidade quinquenal e analisar de forma sistemática as
consequências ambientais de políticas, planos e programas públicos e privados, frente aos desafios
das mudanças climáticas.
Artigo 19 - As Avaliações Ambientais Estratégicas deverão ser propostas pela
Secretaria de Economia e Planejamento em conjunto com a respectiva Secretaria responsável.
Parágrafo único - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente o acompanhamento técnico
dos trabalhos, de modo a dar o suporte e as ferramentas necessárias para a elaboração das
Avaliações Ambientais Estratégicas, devendo apreciar a versão final.
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Artigo 20 - As Avaliações Ambientais Estratégicas deverão atender a princípios
consistentes em:
I - analisar de forma integrada e sistemática as políticas, planos, programas e projetos;
II - usar a informação mais atualizada disponível;
III - articular a Administração Direta e Indireta aos três níveis de poder e setor
privado;
IV - ter transparência e contar com a participação da sociedade;
V - ser contínua;
VI - ser internalizada em processos decisórios e na formulação de Políticas, Planos e
Programas.
Artigo 21 - A elaboração das Avaliações Ambientais Estratégicas deverá:
I - conter, no mínimo:
a) diagnósticos e estudos técnicos;
b) indicadores de pressão, de estado e de resposta;
c) projeção de cenários e análise de tendências;
d) avaliação de riscos e oportunidades;
e) avaliação das políticas, planos e programas;
f) proposição de indicadores de avaliação e monitoramento;
II - resultar em:
a) recomendações para as políticas, planos e programas, válidos para todo o Estado
de São Paulo e para ramos e setores específicos;
b) identificação de medidas mitigadoras e compensatórias, no que couber;
c) consolidação de um banco de dados georreferenciados com informações utilizadas
e produzidas no estudo;
III - ser apresentada previamente em consulta pública, incluindo a internet, por um
período mínimo de 30 (trinta) dias.
§ 1° - O Comitê Gestor deverá indicar representantes das respectivas Pastas que o
compõe para a elaboração das Avaliações Ambientais Estratégicas.
§ 2° - Previamente à sua disponibilização para consulta pública, cada Avaliação
Ambiental Estratégica deverá ser apresentada ao Comitê Gestor.
§ 3° - As Avaliações Ambientais Estratégicas deverão ser aprovadas pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA.
Artigo 22 - Todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deverão
considerar as recomendações das Avaliações Ambientais Estratégicas quando da elaboração de suas
políticas, planos e programas.
§ 1º - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deverão apresentar,
anualmente, até a primeira quinzena de fevereiro, os relatórios sobre a aplicação das recomendações
das Avaliações Ambientais Estratégicas.
§ 2º - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente consolidar, no Relatório Anual da
Qualidade Ambiental definido pela Lei estadual nº 9.509, de 20 de março de 1997, as informações de
que trata o parágrafo anterior.
Artigo 23 - O Zoneamento Ecológico Econômico, como instrumento básico e
referencial para o planejamento ambiental e a gestão do processo de desenvolvimento, capaz de
identificar a potencialidade e a vocação de um território, tornando-o base do desenvolvimento
sustentável, deverá ser instituído por lei estadual, devendo incluir:
I - definição de metas e diretrizes;
II - sistema de gestão;
III - instrumentos de gerenciamento;
IV - tipologias das zonas e seus respectivos usos;
V - metodologia para proposição de planos de ação e gestão.
§ 1º - Seguindo os critérios definidos nos incisos I a V deste artigo, para cada
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, unidade de planejamento territorial,
deverá ser elaborado o Zoneamento Ecológico Econômico, com a definição de zonas, instituído por
decreto.
§ 2º - A revisão do Zoneamento Ecológico Econômico de cada UGRHI deverá ser
precedida de consulta pública e veiculada por decreto.
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§ 3º - O Zoneamento Ecológico-Econômico, na distribuição espacial das atividades
econômicas, levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos
ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território.
Artigo 24 - A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deverá considerar,
entre outros:
I - unidades dos sistemas ambientais;
II - potencialidades naturais e fragilidades naturais potenciais;
III - indicação de corredores ecológicos;
IV - uso do solo e articulação regional, em função de tendências de ocupação, dos
fluxos econômicos e populacionais, e da localização das infraestruturas;
V - condições de vida da população;
VI - áreas institucionais, como terras indígenas, unidades de conservação e áreas de
fronteira interestadual;
VII - critérios orientadores das atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua
fragilidade ecológica, capacidade de suporte ambiental e potencialidades;
VIII - necessidades de proteção ambiental e conservação das águas, do solo, do
subsolo, da fauna e flora e demais recursos naturais renováveis e não-renováveis;
IX - estudos de áreas para unidades de conservação, de proteção integral e de uso
sustentável;
X - medidas de controle e de ajustamento de planos de zoneamento de atividades
econômicas e sociais;
XI - planos, programas e projetos das unidades federativas no território.
Artigo 25 - O processo de elaboração e revisão do Zoneamento EcológicoEconômico deverá observar as seguintes etapas:
I - proposição consolidada pela Secretaria do Meio Ambiente, considerando as
propostas de outros órgãos do Poder Público e da sociedade civil;
II - consulta aos Comitês de Bacias Hidrográficas;
III - apreciação pela Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico;
IV - realização de audiências públicas;
V - aprovação pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA;
VI - edição de decreto estadual.
Artigo 26 - Para fins de referendo dos Zoneamentos Ecológicos Econômicos, o
Comitê Gestor deverá exercer as atribuições da Comissão Estadual do Zoneamento EcológicoEconômico.
Artigo 27 - Quando da inexistência do Zoneamento Ecológico-Econômico, este
poderá ser precedido pela Avaliação Ambiental Estratégica.
CAPÍTULO III
Da Avaliação da Política Estadual de Mudanças Climáticas e do Registro Público de Emissões
Artigo 28 - Deverão ser apresentados pela Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação deste decreto, os critérios que definem os
indicadores de avaliação dos efeitos da aplicação da Política Estadual de Mudanças Climáticas.
Parágrafo único - Os indicadores a que se refere o "caput" deste artigo deverão ser
divulgados no Relatório Anual da Qualidade Ambiental definido pela Lei estadual nº 9.509, de 20 de
março de 1997, a partir de 2011.
Artigo 29 - Fica a CETESB responsável para definir, por meio de norma própria,
critérios mensuráveis de medidas de mitigação e absorção de gases de efeito estufa, bem como os
procedimentos para estímulo à adesão ao Registro Público de Emissões.
Parágrafo único - Poderá o Comitê Gestor propor instrumentos de incentivo
econômico para viabilizar o mercado de créditos de carbono.
CAPÍTULO IV
Dos Padrões de Desempenho Ambiental e das Contratações Públicas Sustentáveis
Artigo 30 - A CETESB, ouvido o Comitê Gestor, iniciará a proposição, até
dezembro de 2010, de uma lista básica de padrões de desempenho ambiental de produtos
comercializados em seu território, especialmente de:
I - sistemas de aquecimento e refrigeração;
II - lâmpadas e sistemas de iluminação;
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III - veículos automotores;
§ 1º - Caberá ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA aprovar os
padrões de desempenho ambiental propostos pela CETESB.
§ 2º - Após a definição dos padrões de desempenho ambiental dos produtos
comercializados no âmbito do Estado de São Paulo os fabricantes e importadores deverão
disponibilizar estas informações, de acordo com o artigo 13 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de
2009.
§ 3º - Os padrões de desempenho ambiental de produtos, definidos pela CETESB
em parceria com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, deverão ser adotados gradualmente nas
compras públicas, conforme definido pela Secretaria de Gestão Pública e Secretaria da Fazenda, em
conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB, observadas as seguintes diretrizes:
1. garantia de que o produto ou serviço poderá ser ofertado por vários competidores,
preservando a competição entre os licitantes;
2. garantia de que a adoção dos padrões de desempenho ambiental de produtos e
serviços nas compras públicas não acarretarão despesas adicionais à Administração Pública Estadual.
Artigo 31 - Visando à proposição e o fomento de medidas que privilegiem padrões
sustentáveis de produção, comércio e consumo, nos termos dos artigos 11 a 13 da Lei nº 13.798, de
9 de novembro de 2009:
I - passa a ser considerado como critério para a obtenção do Selo de
Responsabilidade Socioambiental, instituído pelo Decreto nº 50.170, de 4 de novembro de 2005, a
adoção de tecnologias com menor emissão de gases de efeito estufa em relação às tecnologias
convencionais;
II - cabe a Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Gestão
Pública e da Fazenda, a proposição de produtos prioritários a serem adquiridos pela Administração
visando a redução de emissões de gases de efeito estufa bem como a exclusão dos produtos com
alto potencial de emissão dos referidos gases do Catálogo de Materiais e Serviços CADMAT/SIAFÍSICO;
III - podem ser adotados os padrões a que se refere o artigo anterior.
CAPÍTULO V
Do Licenciamento Ambiental e dos Padrões de Referência de Emissão
Artigo 32 - No processo de licenciamento ambiental de obras, de atividades e de
empreendimentos de grande porte ou alto consumo energético, deverão ser observados os efeitos e
as conseqüências às mudanças climáticas.
§ 1º - O licenciamento ambiental poderá estabelecer limites para a emissão de gases
de efeito estufa, tendo por base as metas global e setoriais, após estas serem definidas.
§ 2º - Caberá a CETESB, por meio de norma própria, a elaboração e divulgação dos
novos procedimentos de licenciamento ambiental, visando ao atendimento das metas global e
setoriais, após esta serem definidas, ouvido o Comitê Gestor.
§ 3º - A CETESB poderá definir critérios de compensação de emissões de gases de
efeito estufa no processo de licenciamento ambiental, para fins de instituição de mecanismos
adicionais de troca de direitos obtidos.
§ 4º - Os mecanismos a que alude o parágrafo anterior deverão ser mensuráveis,
reportáveis e verificáveis, sem contudo necessariamente estarem vinculados às regras do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto.
§ 5º - O Anexo II deste decreto contém o potencial de efeito estufa para o efeito de
conversões e compensações de emissão.
§ 6º - A compensação de emissões de gases de efeito estufa admitirá abatimentos por
projetos e atividades realizados fora dos limites territoriais do Estado de São Paulo, para fins de
mecanismos adicionais de troca de direitos obtidos.
Artigo 33 - Deverão ser observadas no processo de licenciamento ambiental as
recomendações das Avaliações Ambientais Estratégicas aprovadas pelo Conselho Estadual de Meio
Ambiente e dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos vigentes.
Parágrafo único - Nestes casos, as obras, atividades e empreendimentos que forem
contemplados nas Avaliações Ambientais Estratégicas poderão ser submetidos a procedimentos de
licenciamento ambiental simplificados, a serem definidos pela CETESB por norma própria, ouvido
o CONSEMA.
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Artigo 34 - A CETESB deverá estabelecer, por meio de norma própria, os padrões
de referência de emissão de gases de efeito estufa medidos em toneladas de CO2 equivalente, que
deverão ser referendados pelo Comitê Gestor.
CAPÍTULO VI
Dos Planos e Programas
SEÇÃO I
Plano Estadual de Inovação Tecnológica e Clima
Artigo 35 - A Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP e outros órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta, deverão elaborar o Plano Estadual de Inovação Tecnológica e
Clima contendo, no mínimo:
I - diagnóstico da situação atual, incluindo indicadores de desempenho e barreiras
para a inovação;
II - mecanismos para integração com o setor empresarial e transferência de
tecnologia, assegurada a participação da sociedade civil;
III - mecanismos de inovação tecnológica, principalmente em energia, processos
industriais, agropecuária e resíduos;
IV - metas e prazos, bem como programa de monitoramento dos indicadores;
V - mecanismos para promover a competitividade de bens e serviços ambientais
paulistas nos mercados interno e externo.
Parágrafo único - O Plano Estadual de Inovação Tecnológica e Clima deverá ser
apresentado ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas até junho de 2011.
SEÇÃO II
Programa Estadual de Construção Civil Sustentável
Artigo 36 - Fica instituído o Programa Estadual de Construção Civil Sustentável,
implementado pela Secretaria do Meio Ambiente, com a finalidade de implantar, promover e
articular ações e diretrizes que visem à inserção de critérios sociais e ambientais, compatíveis com os
princípios de desenvolvimento sustentável, nas obras e nas contratações de serviços de engenharia a
serem efetivadas pelo Poder Público, em todas as suas etapas.
Artigo 37 - As ações a serem adotadas para fins de cumprimento do Programa a que
se refere o artigo anterior deverão focar os seguintes aspectos:
I - projeto e desempenho;
II - desenvolvimento urbano;
III - eficiência energética;
IV - uso racional da água;
V - insumos;
VI - canteiro de obras;
VII - resíduos e efluentes;
VIII - cadeia produtiva e responsabilidade social.
Artigo 38 - A elaboração e concepção de projetos para a execução de obras e serviços
de engenharia a serem contratados pela Administração devem prever, obrigatoriamente:
I - durabilidade e flexibilidade na concepção de espaços e instalações prediais que
permitam revitalização futura;
II - melhor desempenho ambiental durante a operação;
III - eficiência energética dos edifícios públicos durante as fases de construção e
operação;
IV - acessibilidade e mobilidade;
V - redução do consumo de água e de geração de efluentes;
VI - reuso de água, quando aplicável;
VII - uso racional de recursos naturais no processo construtivo;
VIII - uso de materiais, equipamentos e sistemas construtivos de menor impacto
ambiental;
IX - redução dos impactos ocasionados no canteiro de obras e entorno do projeto
até a sua desmobilização;
X - redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos;
XI - solicitação de atendimento dos mesmos critérios por parte dos fornecedores.
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§ 1º - A Secretaria do Meio Ambiente, por norma própria, deverá divulgar as
diretrizes para o atendimento dos incisos I a XI deste artigo, incluindo a definição de indicadores
para acompanhamento, até dezembro de 2010.
§ 2º - As diretrizes para o atendimento dos incisos I a XI deste artigo deverão ser
referendadas pelo Comitê Gestor.
SEÇÃO III
Plano Estadual de Energia
Artigo 39 - A Secretaria de Saneamento e Energia, em conjunto com outros órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta, deverá elaborar o Plano Estadual de Energia
contendo, no mínimo:
I - diagnóstico da situação atual;
II - medidas e ações para a ampliação da participação das fontes renováveis na
produção de energia primária no Estado;
III - medidas e ações para a redução das emissões dos gases de efeito estufa;
IV - metas e prazos, bem como programa de monitoramento dos indicadores.
Parágrafo único - O Plano Estadual de Energia deverá ser apresentado ao Conselho
Estadual de Mudanças Climáticas até junho de 2011.
SEÇÃO IV
Plano Estadual de Transporte Sustentável
Artigo 40 - O Transporte Sustentável no âmbito do Estado de São Paulo deverá
priorizar investimentos que visem o aumento da participação de transportes ferroviário, hidroviário,
cicloviário e dutoviário em relação ao transporte rodoviário.
Artigo 41 - Fica proibido ao Poder Público realizar leilão de veículos apreendidos,
com idade superior a 20 (vinte) anos, que resultem no seu retorno à circulação, devendo estes serem
destruídos, reciclados ou leiloados para reaproveitamento da sucata metálica.
Artigo 42 - A Administração Pública Estadual envidará esforços com vista à redução
progressiva do consumo de óleo diesel e sua conseqüente substituição por combustíveis mais limpos
ou por meio de ações de eficiência, quando da aquisição de novas frotas.
SEÇÃO V
Plano Estratégico para Ações Emergenciais e Mapeamento das Áreas de Risco
Artigo 43 - Fica a Defesa Civil do Estado responsável por elaborar o Plano
Estratégico para Ações Emergenciais, com a apresentação de estratégias, mecanismos e
instrumentos para sua execução.
Parágrafo único - O Plano a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser
apresentado ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas até dezembro de 2010.
Artigo 44 - A Defesa Civil do Estado e a Secretaria do Meio Ambiente, ouvido o
Comitê Gestor, deverão elaborar o Mapeamento das Áreas de Risco do Estado de São Paulo.
§ 1º - O Mapa a que se refere o "caput" deste artigo fará parte integrante do Plano
Estratégico de Ações Emergenciais e deverá ser atualizado a cada 5 (cinco) anos, bem como as
propostas de ação deverão ser apresentados ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas até
dezembro de 2011.
§ 2º - Caberá aos municípios colaborarem, por meio da Defesa Civil Municipal, na
elaboração do Mapeamento das Áreas de Risco do Estado de São Paulo.
SEÇÃO VI
Programa Educação Ambiental sobre Mudanças Climáticas
Artigo 45 - Fica criado o Programa Educação Ambiental sobre Mudanças Climáticas,
junto às Secretarias da Educação e do Meio Ambiente, nos termos do artigo 21 da Lei nº 13.798, de
9 de novembro de 2009.
§ 1º - Nos parâmetros curriculares das escolas públicas deverão ser abordadas as
questões sobre mudanças climáticas e padrões sustentáveis de produção e consumo.
§ 2º - A Secretaria da Educação, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente,
deverá definir os temas que serão incorporados nos parâmetros curriculares.
§ 3º - Caberá ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas prestar apoio na
disseminação de informações sobre a temática de mudanças climáticas.
SEÇÃO VII
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Programas de Incentivo Econômico a Prevenção e Adaptação as Mudanças Climáticas e de Crédito
à Economia Verde
Artigo 46 - Fica criado o Programa de Incentivo Econômico a Prevenção e
Adaptação às Mudanças Climáticas, junto à Secretaria da Fazenda.
§ 1° - São objetivos do Programa de Incentivo Econômico a Prevenção e Adaptação
às Mudanças Climáticas:
1. analisar a possibilidade de redistribuir a carga tributária incidente sobre os
produtos e serviços carbono-intensivos e sobre suas alternativas eficientes;
2. analisar a viabilidade da concessão de subsídios e instituição de fundos rotativos
para equipamentos com maior eficiência energética e menores emissões de carbono, bem como
sistemas de produção de energia com fontes renováveis;
3. analisar a adoção de incentivos para a recuperação de metano gerado pela digestão
anaeróbica de sistemas de tratamento de esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos rurais e
resíduos sólidos urbanos, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009;
4. analisar a utilização de outros instrumentos econômicos com vistas a estimular
novos padrões de produção e consumo no Estado de São Paulo.
§ 2° - A Secretaria da Fazenda, levando em consideração os objetivos da Lei nº
13.798, de 9 de novembro de 2009, elaborará, em até 1 (um) ano, as análises a que se refere o § 1°
deste artigo, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, se necessário.
Artigo 47 - Fica instituído o Programa de Crédito à Economia Verde, com o objetivo
de oferecer linhas de crédito aos entes privados para implementação de ações que visem a redução
da emissão de gases de efeito estufa.
Parágrafo único - A Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado
de São Paulo S.A., será o Agente Financeiro e o Executor do Programa, devendo:
1. divulgar a forma de apresentação dos pleitos dos entes privados;
2. definir as condições financeiras e operacionais para acesso aos recursos do
Programa, sendo que a efetiva contratação do financiamento observará todos os requisitos legais e
normativos exigidos para a realização de operações de crédito com o setor público.
Artigo 48 - Nos termos do artigo 17 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, a
aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO deverá contemplar as
mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção,
mitigação e adaptação.
Artigo 49 - A aplicação de recursos do Fundo Estadual de Controle e Prevenção da
Poluição - FECOP, deverá contemplar as ações e planos específicos de enfrentamento dos efeitos
das alterações do clima, conforme definido no artigo 26 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de
2009.
Artigo 50 - Dentre as ações e planos específicos de enfrentamento dos efeitos das
alterações do clima serão prioritariamente financiados pelo FECOP:
I - o aproveitamento energético de resíduos;
II - a melhoria dos prédios públicos;
III - a redução da emissão da frota pública;
IV - a recuperação florestal.
Parágrafo único - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente, por norma própria, definir
demais ações e planos financiados pelo FECOP para fins de enfrentamento dos efeitos das
alterações do clima, desde que aprovado pelo Conselho de Orientação.
SEÇÃO VIII
Programa de Remanescentes Florestais
Artigo 51 - Fica instituído, nos termos do artigo 23 da Lei nº 13.798, de 9 de
novembro de 2009, o Programa de Remanescentes Florestais, sob a coordenação da Secretaria do
Meio Ambiente, com o objetivo de fomentar a delimitação, demarcação e recuperação de matas
ciliares e outros tipos de fragmentos florestais, podendo prever, para consecução de suas finalidades,
o pagamento por serviços ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, bem como
incentivos econômicos a políticas voluntárias de redução de desmatamento e proteção ambiental.
Artigo 52 - O Programa de Remanescentes Florestais tem como objetivos
específicos:
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I - contribuir para a mitigação das mudanças climáticas globais, fomentando projetos
de restauração de vegetação nativa e de reflorestamento, voltados a promover a absorção e fixação
de carbono;
II - contribuir para a conservação da biodiversidade por meio da proteção de
remanescentes de florestas e outras formas de vegetação nativa e do apoio à formação de
corredores, especialmente por meio da recuperação de matas ciliares;
III - fomentar a ampliação da cobertura natural, especialmente nas regiões com
baixos índices de vegetação nativa;
IV - identificar áreas prioritárias para a recuperação florestal visando a orientar a
instituição de reservas legais, a implantação de projetos florestais para seqüestro de carbono e a
adoção de sistemas de produção que favoreçam a conservação da biodiversidade e da água;
V - apoiar a restauração de paisagens fragmentadas, fomentando ações que levem ao
incremento da conectividade entre remanescentes de vegetação nativa e entre estes e áreas
protegidas;
VI - fomentar a implantação de projetos de reflorestamento com espécies nativas
para exploração comercial sustentável e de sistemas agroflorestais e silvo-pastoris;
VII - contribuir para a redução dos processos de erosão e assoreamento dos corpos
hídricos, visando à melhoria da qualidade e quantidade de água;
VIII - contribuir para a redução da pobreza na zona rural, por meio da remuneração
pelos serviços ambientais providos pelas florestas nativas e pela capacitação e geração de trabalho e
renda associada ao reflorestamento;
IX - promover ações visando a criação de mecanismo financeiro de liquidez capaz de
antecipar o retorno dos investimentos feitos no plantio de essências florestais nativas com potencial
de exploração econômica;
X - instituir mecanismos para o cadastramento e monitoramento de florestas e
demais formas de vegetação nativa;
XI - promover a integração interinstitucional visando ao planejamento e
implementação de ações coordenadas pelos órgãos estaduais, municípios, organizações não
governamentais e iniciativa privada objetivando a proteção e recuperação de florestas e demais
formas de vegetação nativa.
Artigo 53 - O Programa de Remanescentes Florestais será coordenado pela Secretaria
do Meio Ambiente e implementado por suas unidades, com a participação da Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo - CETESB, da Fundação Florestal, do Comando de Policiamento
Ambiental, da Polícia Militar, da Secretaria da Segurança Pública, e da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.
Artigo 54 - A Secretaria do Meio Ambiente atualizará e divulgará, a cada três anos, o
Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo, com o índice de cobertura
vegetal nativa e dos remanescentes florestais, destacando as diferentes fitofisionomias da vegetação
nativa com informações discriminadas por UGRHI e por município.
Parágrafo único - O Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São
Paulo deverá ser disponibilizado a todos os interessados no sítio eletrônico da Secretaria do Meio
Ambiente.
Artigo 55 - Fica instituído, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, o Cadastro de
Remanescentes Florestais do Estado de São Paulo com o objetivo de integrar e unificar os bancos
de dados e as informações, dentre elas:
I - remanescentes de vegetação nativa identificados no Inventário Florestal
submetidos a monitoramento periódico;
II - áreas ciliares e nascentes delimitadas e protegidas por seus proprietários;
III - áreas ciliares e outras áreas de preservação permanente em processo de
recuperação mediante plantio de mudas de espécies nativas e/ou condução da regeneração natural;
IV - áreas disponíveis para recuperação por meio de plantios compensatórios ou
voluntários;
V - reservas legais regularizadas;
VI - áreas disponíveis para compensação de Reservas Legais;
VII - projetos de reflorestamento com espécies nativas implantados para sequestro
de carbono;
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VIII - viveiros produtores de mudas de espécies nativas.
Artigo 56 - A Secretaria do Meio Ambiente incentivará a restauração de florestas e
demais formas de vegetação nativas, por meio das seguintes medidas:
I - divulgação de técnicas e definição de critérios e diretrizes para restauração;
II - elaboração de orientações para restauração de formações específicas como
cerrado, restinga, campos de altitude, entre outros;
III - fomento à recuperação de matas ciliares e nascentes;
IV - divulgação de áreas prioritárias para promover o estabelecimento de corredores
ecológicos e ampliar a permeabilidade da paisagem, como estratégia de restauração;
V - definição de critérios de monitoramento para projetos de restauração;
VI - fomento ao uso da chave de decisão e outras ferramentas utilizadas para
realização de diagnóstico de áreas a serem recuperadas;
VII - apoio técnico a projetos regionais e integrados;
VIII - acesso ao banco da biodiversidade.
§ 1º - No processo de restauração, deverão ser considerados tanto os componentes
de fauna quanto de flora, prevendo a utilização das diferentes formas de vida das espécies vegetais,
com ênfase nas espécies zoocóricas, assim como o controle de espécies exóticas invasoras.
§ 2º - A Secretaria do Meio Ambiente disponibilizará, por meio do seu portal
eletrônico e outros meios, lista de espécies vegetais nativas de ocorrência regional, atualizada a cada
2 (dois) anos, com informações para orientar a elaboração de projetos de restauração ecológica e
reflorestamento, tais como: formação vegetal, região de ocorrência, classe sucessional, síndrome de
dispersão e categoria de ameaça das espécies.
Artigo 57 - A Secretaria do Meio Ambiente incentivará o manejo de remanescentes
florestais visando à conservação da biodiversidade e à integridade dos ecossistemas por meio das
seguintes medidas:
I - minimização dos efeitos de borda;
II - controle de espécies exóticas invasoras;
III - controle de espécies-problema;
IV - enriquecimento com espécies vegetais nativas zoocóricas;
V - reintrodução de fauna, segundo critérios estabelecidos em regulamento
específico;
VI - proteção contra incêndios;
VII - condução da regeneração natural;
VIII - conexão de remanescentes florestais.
Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente fomentará a realização de estudos
para elaboração de Planos de Manejo para Proteção de Remanescentes Florestais em áreas públicas e
privadas.
Artigo 58 - A Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento, indicará áreas prioritárias para reflorestamento com espécies nativas para fins de
proteção e produção, com base nos seguintes critérios:
I - importância para o incremento da conectividade entre remanescentes de
vegetação nativa, visando a formação de corredores de biodiversidade;
II - importância para a proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
III - presença de Unidades de Conservação de Proteção Integral, incluindo suas
Zonas de Amortecimento, e de Uso Sustentável;
IV - classe da capacidade de uso das terras;
V - potencial de seqüestro de carbono em reflorestamentos;
VI - índices de cobertura natural observados nas bacias hidrográficas.
Parágrafo único - Para o atendimento ao "caput" deste artigo, a Secretaria do Meio
Ambiente, por meio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, divulgará:
1. mapas de áreas prioritárias para reflorestamento por Unidade de Gerenciamento
de Recursos Hídricos - UGRHIs;
2. lista de espécies florestais de ocorrência regional, atualizada no mínimo
anualmente, com informações para orientar a elaboração de projetos de restauração e
reflorestamento, tais como: área de ocorrência, formação vegetal, grupo sucessional, síndrome de
dispersão e categoria de ameaça das espécies.
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Artigo 59 - A Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento, definirá critérios e requisitos para o licenciamento, bem como fornecerá
orientação técnica para a exploração econômica de florestas nativas em Reservas Legais, Áreas de
Preservação Permanente em pequenas propriedades exploradas por agricultor familiar e em áreas
agrícolas e florestais, contemplando:
I - o plantio de espécies nativas para a exploração de produtos madeireiros e não
madeireiros;
II - a exploração econômica de florestas nativas implantadas;
III - a implantação e exploração de Sistemas Agro-florestais e Sistemas Integrados
Floresta-Lavoura-Pecuária;
IV - o fomento a sistemas de manejo de culturas e plantações florestais que
favoreçam o desenvolvimento de vegetação nativa em sub-bosque, sem prejuízo da colheita da
produção ou do corte da floresta plantada.
Parágrafo único - Para o atendimento ao "caput" deste artigo, a Secretaria do Meio
Ambiente disponibilizará, através do seu portal eletrônico e outros meios, informações sobre
modelos e alternativas técnicas para orientar o plantio de espécies nativas visando a exploração
econômica de produtos madeireiros e não madeireiros.
Artigo 60 - A Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio do Comando de
Policiamento Ambiental, da Polícia Militar, da Secretaria da Segurança Pública, e da CETESB
instituirá, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Fiscalização Integrada dos Remanescentes
Florestais que deverá priorizar as seguintes situações:
I - áreas ciliares e áreas de proteção de nascentes;
II - remanescentes de vegetação nativa existentes em áreas de alta importância para a
conservação da biodiversidade;
III - zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação de Uso Sustentável;
IV - unidades de Conservação de Usos Sustentável;
V - Reservas Legais averbadas;
VI - projetos de reflorestamento e recuperação implantados como condicionantes
para a expedição de licenças e autorizações pelos órgãos do SEAQUA;
VII - áreas autuadas em decorrência de infrações à legislação ambiental.
Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente divulgará relatórios anuais com as
informações sobre fiscalização ambiental dos remanescentes florestais.
Artigo 61 - Os remanescentes de vegetação em áreas urbanas poderão ser
contemplados em projetos e ações desenvolvidos pelos órgãos da administração estadual,
especialmente no que se refere a:
I - apoio técnico para definição de ações de manejo e proteção de remanescentes;
II - apoio técnico a projetos de ampliação das áreas verdes urbanas, considerando a
importância da vegetação para a mitigação de ilhas de calor, permeabilidade do solo e apoio à
conservação da biodiversidade;
III - inclusão de áreas verdes implantadas no âmbito do Programa Permanente de
Ampliação das Áreas Verdes Arborizadas Urbanas instituído pela Lei estadual nº 13.580, de 24 de
julho de 2009, para fins de monitoramento de estoques de carbono.
Artigo 62 - A Secretaria do Meio Ambiente definirá, por resolução, precedida de
consulta pública e ouvido o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, os requisitos técnicos a
serem observados em projetos florestais destinados a sequestrar carbono atmosférico ou conservar
estoques de biomassa florestal no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais,
contemplando:
I - critérios para elaboração de projetos, tais como: linha de base, elegibilidade,
adicionalidade e fuga, dentre outros;
II - salvaguardas socioambientais;
III - sistemas de monitoramento, validação e verificação de projetos.
Artigo 63 - Fica instituído o Pagamento por Serviços Ambientais a Projetos de
proprietários rurais, conforme previsto no artigo 23 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009,
com o objetivo de incentivar a preservação e recuperação de florestas nativas.
§ 1° - A Secretaria do Meio Ambiente definirá, por meio de norma própria, os
Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais, observando os seguintes dispositivos:
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ações:
nascentes;

1. os Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais poderão incluir as seguintes
a) conservação de remanescentes florestais;
b) recuperação de matas ciliares e implantação de vegetação nativa para a proteção de

c) plantio de mudas de espécies nativas e/ou execução de práticas que favoreçam a
regeneração natural para a formação de corredores de biodiversidade;
d) reflorestamentos com espécies nativas ou com espécies nativas consorciadas com
espécies exóticas para exploração sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros;
e) implantação de sistemas agroflorestais e silvo-pastoris que contemplem o plantio
de, no mínimo, 50 indivíduos de espécies arbóreas nativas por hectare;
f) implantação de florestas comerciais em áreas contíguas aos remanescentes de
vegetação nativa para a minimização de efeito de borda;
g) manejo de remanescentes florestais para controle de espécies competidoras,
especialmente espécies exóticas invasoras;
2. os Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais observarão os princípios,
diretrizes e critérios estabelecidos na Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, e neste decreto e
deverão definir:
a) tipos e características dos serviços ambientais que contemplarão;
b) áreas prioritárias para a execução do projeto;
c) critérios de elegibilidade e priorização dos participantes;
d) critérios para a aferição dos serviços ambientais prestados;
e) critérios para o cálculo dos valores a serem pagos;
f) prazos mínimos e máximos a serem observados nos contratos;
3. a Secretaria do Meio Ambiente definirá as áreas prioritárias para a implantação de
Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais considerando os seguintes critérios:
a) áreas prioritárias para o incremento da conectividade entre remanescentes de
vegetação nativa;
b) áreas situadas a montante de mananciais de abastecimento público;
c) áreas indicadas como prioritárias para proteção ou recuperação em Plano de Bacia
Hidrográfica ou Plano Diretor de Reflorestamento da Bacia;
d) áreas destinadas à conservação ambiental em planos diretores, leis de uso do solo
ou planos municipais;
e) áreas com maior potencial para o seqüestro de carbono;
4. a participação de pessoas físicas e jurídicas, como provedores de serviços
ambientais, nos Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais estará condicionada à comprovação
do uso ou ocupação regular do imóvel a ser contemplado e a adequação do mesmo em relação à
legislação ambiental ou, se for o caso, a assinatura de Termo de Compromisso de Adequação
Ambiental no qual deverão ser estabelecidos as obrigações e os prazos para o cumprimento do que
dispõe a legislação ambiental;
5. os provedores de serviços ambientais serão selecionados dentre os interessados de
acordo com as diretrizes e critérios de elegibilidade definidos nos projetos, devendo ser assegurada a
observância dos princípios de publicidade, isonomia e impessoalidade.
6. a adesão aos Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais será voluntária e
deverá ser formalizada por meio de contrato no qual serão expressamente definidos os
compromissos assumidos, requisitos, prazos de execução e demais condições a serem cumpridas
pelo Provedor para fazer jus à remuneração.
§ 2° - A participação de pessoas físicas e jurídicas, como provedores de serviços
ambientais, nos Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais estará condicionada à comprovação
da inexistência de qualquer pendência do participante no Cadastro Informativo dos Créditos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - Cadin Estadual.
(*) Redação dada pelo Decreto nº 58.450, de 10 de outubro de 2012 (art.1º-acrescenta parágrafo) :
"§ 3º - A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São
Paulo poderá apoiar técnica e administrativamente a execução de projetos de Pagamento por
Serviços Ambientais instituídos pela Secretaria do Meio Ambiente nos termos deste decreto.".
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Artigo 64 - As operações financeiras destinadas ao financiamento de Projetos de
Pagamento por Serviços Ambientais, no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais,
serão efetuadas pelo Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP.
(*) Redação dada pelo Decreto nº 59.260, de 5 de junho de 2013 (art.9º-nova redação para caput)
:
"Artigo 64 - As operações financeiras destinadas ao financiamento de Projetos de
Pagamento por Serviços, no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais, poderão
ser executadas pela Secretaria do Meio Ambiente diretamente ou pelo Fundo Estadual de Prevenção
e Controle da Poluição - FECOP.". (NR)
Parágrafo único - A liberação de recursos do FECOP para Projetos de Pagamento
por Serviços Ambientais está condicionada à disponibilidade de recursos no Fundo, ao parecer
favorável do seu Conselho de Orientação, através da Secretaria Executiva, e ao atendimento, pelos
tomadores, dos requisitos previstos nas normas que regem o FECOP.
Artigo 65 - Os valores a serem pagos aos provedores de serviços ambientais deverão
ser proporcionais aos serviços prestados considerando a extensão e características da área envolvida,
os custos de oportunidade e as ações efetivamente realizadas, não podendo exceder a 100 UFESP's
por hectare por ano e 5.000 UFESP's por participante por ano.
Artigo 66 - Fica o Secretário do Meio Ambiente autorizado a firmar convênios com
Municípios para apoiar projetos de Pagamento por Serviços Ambientais.
§ 1º - A assinatura do convênio com municípios fica condicionada ao atendimento
dos seguintes requisitos:
1. existência de lei municipal que autorize o poder público a realizar pagamentos por
serviços ambientais a proprietários rurais, considerada satisfatória pela Secretaria do Meio Ambiente;
2. existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente com a participação de
representantes da sociedade civil;
3. existência, em seus quadros funcionais, de profissionais para a realização das
atividades de assistência técnica e monitoramento das ações decorrentes do projeto.
§ 2º - Os convênios deverão ser formalizados segundo a minuta padrão constante no
Anexo I deste decreto, acompanhada do Plano de Trabalho, e a instrução dos processos deverá
compreender a manifestação da Consultoria Jurídica da Secretaria do Meio Ambiente e a
observância do disposto no Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996, e alterações posteriores.
§ 3º - Os municípios conveniados poderão solicitar recursos financeiros, sob a forma
de crédito não reembolsável, do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP,
para a execução de projetos de pagamento por serviços ambientais.
Artigo 67 - Fica acrescentado ao artigo 10 do Decreto nº 46.842, de 19 de junho de
2002, alterado pelo Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009, o inciso IX com a seguinte redação:
"IX - implantação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do Programa de
Remanescentes Florestais de que trata a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que institui a
Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC".
(*) Revogado pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012
CAPÍTULO VII
Do gerenciamento de Recursos Hídricos
Artigo 68 - A Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, os Planos de Bacias
Hidrográficas, os Comitês de Bacia Hidrográfica, o Comitê Coordenador do Plano Estadual de
Recursos Hídricos e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos devem considerar as mudanças
climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, mitigação e
adaptação estabelecidas na Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009.
Parágrafo único - Caberá aos Comitês de Bacias Hidrográficas:
1. o acompanhamento dos indicadores sobre qualidade e quantidade dos recursos
hídricos, incorporados em seus planos de bacias, visando seu adequado gerenciamento no âmbito da
Política Estadual de Mudanças Climáticas;
2. o acompanhamento da elaboração das Avaliações Ambientais Estratégicas e do
Zoneamento Ecológico-Econômico.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
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Artigo 69 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente,
deverá finalizar e comunicar, até novembro de 2010, o inventário das emissões por atividades
antrópicas dos gases de efeito estufa que definirão as bases para o estabelecimento de metas pelo
Estado.
Artigo 70 - Caberá ao Comitê Gestor, ouvida a CETESB, após a elaboração do
Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a proposição de metas setoriais e intermediárias,
devendo estas serem fixadas até abril de 2011, mediante decreto.
§ 1º - A proposição de metas setoriais deverá ser apresentada ao Conselho Estadual
de Mudanças Climáticas e em consulta pública, incluindo a Internet, por no mínimo de 30 (trinta)
dias.
§ 2º - As metas setoriais e intermediárias deverão orientar investimentos públicos,
outros instrumentos econômicos, planos de desenvolvimento e ações de licenciamento ambiental.
Artigo 71 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 49.369, de 11 de fevereiro de 2005.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2010
ALBERTO GOLDMAN
2010:

Anexo I a que se refere o § 2º do artigo 66 do Decreto nº 55.947, de 24 de junho de

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Meio
Ambiente, e o Município de
, objetivando a implantação de Projeto de Pagamento por Serviços
Ambientais no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais instituído pela Política Estadual de
Mudanças Climáticas.

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, doravante
denominada SECRETARIA, neste ato representada pelo seu Titular,
, R.G.
,
devidamente autorizado pelo Governador do Estado, nos termos do Decreto nº
, de
de
de 2010, e o Município de
, doravante denominado MUNICÍPIO, representado neste ato
por seu Prefeito Municipal,
, R.G.
, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº , de
de de , celebram o presente Convênio, mediante as condições e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços para a implantação,
no MUNICÍPIO, de Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais inserido no Programa de
Remanescentes Florestais, que integra a Política Estadual de Mudanças Climáticas, objeto da Lei
estadual nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, instituído pelo Decreto nº
, de de
de 2010,
conforme Plano de Trabalho que faz parte integrante do presente.
Parágrafo único - O Plano de Trabalho referido no "caput" poderá ser alterado,
mediante consenso dos partícipes e autorização do Secretário do Meio Ambiente, desde que não
implique em alteração do objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações dos Partícipes
Constituem obrigações dos partícipes:
I - da SECRETARIA:
a) designar servidores para a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho
constante deste Convênio, bem como custear, quando for o caso, as despesas de seus servidores
com deslocamentos, hospedagem e alimentação;
b) prever, nas propostas orçamentárias dos exercícios subseqüentes, recursos para o
atendimento às despesas decorrentes deste Convênio;
c) garantir apoio técnico, treinamento e reciclagem periódicos a todas as ações que
vierem a ser desenvolvidas em função do Plano de Trabalho;
d) elaborar normas técnicas e instruções operacionais necessárias à execução do
Plano de Trabalho;
e) fiscalizar e supervisionar a execução, inclusive quanto à qualidade, das atividades
previstas no Plano de Trabalho;
f) designar um representante para acompanhar a execução deste Convênio;
II - do MUNICÍPIO:
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a) designar servidores de seu Quadro para a execução das atividades decorrentes do
Plano de Trabalho, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários e demais;
b) disponibilizar bens, materiais e equipamentos, bem como apoio logístico para a
execução das ações previstas no Plano de Trabalho, conforme disponibilidade;
c) treinar os servidores em conjunto com a SECRETARIA, em conformidade com o
Plano de Trabalho;
d) aplicar, na forma estabelecida no Plano de Trabalho, os recursos estaduais e
municipais alocados para execução deste Convênio;
e) prever, nas propostas orçamentárias dos exercícios subseqüentes, recursos
necessários para o atendimento às despesas decorrentes deste Convênio;
f) elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas e dos resultados
obtidos;
g) designar um representante para acompanhar a execução deste Convênio.
CLÁUSULA TERCEIRA
Da Execução
O Convênio será executado em estrita obediência ao Plano de Trabalhoque faz parte
integrante do ajuste, bem como das normas operativas aprovadas pelo Secretário do Meio Ambiente.
CLÁUSULA QUARTA
Dos Recursos
As atividades serão realizadas com recursos dos partícipes, não havendo repasse de
recursos financeiros, ressalvado o disposto no § 1º desta cláusula.
§ 1º - O Município poderá pleitear recursos financeiros, sob a forma de crédito não
reembolsável, do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP para a execução
de atividades previstas no Plano de Trabalho.
§ 2º - A liberação de recursos do FECOP para projetos de PSA está condicionada à
disponibilidade de recursos no Fundo, ao parecer favorável do seu Conselho de Orientação, através
da Secretaria Executiva, e ao atendimento dos requisitos previstos nas normas que regem o FECOP.
§ 3º - Aprovada a liberação de recursos do FECOP e atendidos os requisitos
pertinentes, o Município firmará junto à CETESB e ao Banco Nossa Caixa o competente
INSTRUMENTO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO NÃO REEMBOLSÁVEL AO AMPARO
DE RECURSOS DO FECOP - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA
POLUIÇÃO, conforme modelo adotado para o FECOP, observando integralmente as cláusulas
contratuais definidas no instrumento.
CLÁUSULA QUINTA
Da Vigência
O presente Convênio terá vigência de 2 (dois) anos a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por períodos de 12 (doze) meses, mediante justificativa e lavratura de
termos aditivos, observado o limite de 5 (cinco) anos.
CLÁUSULA SEXTA
Da Denúncia e Da Rescisão
Este Convênio poderá ser denunciado, durante o prazo de vigência, por mútuo
consentimento dos partícipes ou qualquer um deles, mediante notificação prévia, com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias, e será rescindido por descumprimento das obrigações assumidas ou
por infração legal.
CLÁUSULA SÉTIMA
Da Publicação
O presente Convênio será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA OITAVA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas oriundas deste Convênio e que não forem
resolvidas de comum acordo entre os partícipes.
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Convênio em 2 (duas) vias de
igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas que também subscrevem.
São Paulo, de
de 2010
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SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
pelo CONVENENTE
Testemunhas:
1.__________________________ 2.__________________________
Nome: Nome:
R.G: R.G.:
CPF: CPF
Anexo II - a que se refere o § 5º do artigo 32 do Decreto nº 55.947, de 24 de junho

de 2010:
Gases de efeito estufa

Tabela 1. Fórmulas químicas, nomes comuns e potencial de efeito estufa dos gases que devem ser
informados no Registro Público de Emissões:
Fórmula
Nome Comum
Potencial
de
aquecimento global
(GWP)
CO2
Dióxido de Carbono
1
CH4
Metano
21
N2O
Óxido Nitroso
310
SF6
Hexafluoreto
de
23900
Enxofre
Hidrofluorocarbonos (HFCs)
CHF3
HFC-23
11700
CH2F2
HFC-32
650
CH3F
HFC-41
150*
C5H2F10
HFC-43-10mee
1300*
C2HF5
HFC-125
2800
C2H2F4
HFC-134
1000
C2H2F4
HFC-134a
1300
C2H3F3
HFC-143
300
C2H3F3
HFC-143a
3800
C2H4F2
HFC-152
43*
C2H4F2
HFC-152a
140
C2H5F
HFC-161
12*
C3HF7
HFC-227ea
2900
C3H2F6
HFC-236cb
1300*
C3H2F6
HFC-236ea
1200*
C3H2F6
HFC-236fa
6300
C3H3F5
HFC-245ca
560
C3H3F5
HFC-245fa
950*
C4H5F5
HFC-365mfc
890*
Perfluorocarbonos (PFCs)
CF4
PFC-14
6500
Perfluorometano
C2F6
PFC-116
9200
Perfluoroetano
C3F8
PFC-218
7000
Perfluoropropano
C4F10
Perfluorobutano
7000
c-C4F8
Perfluorociclobutano
8700
C5F12
Perfluoropentano
7500
C6F14
Perfluorohexano
7400
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Tabela 2. Gases de efeito estufa, de informação opcional no Registro Público de Emissões e seus
respectivos potenciais de aquecimento global (GWP):
Composto Químico
GWP
R-401A
18
R-401B
15
R-401C
21
R-402A
1680
R-402B
1064
R-403A
1400
R-403B
2730
R-404A
3260
R-406A
0
R-407A
1770
R-407B
2285
R-407C
1526
R-407D
1428
R-407E
1363
R-408A
1944
R-409A
0
R-409B
0
R-410A
1725
R-410B
1833
R-411A
15
R-411B
4
R-412A
350
R-413A
1774
R-414A
0
R-414B
0
R-415A
25
R-415B
105
R-416A
767
R-417ª
1955
R-418ª
4
R-419ª
2403
R-420ª
1144
R-500
37
R-501
0
R-502
0
R-503
4692
R-504
313
R-505
0
R-506
0
R-507 ou R-507A
3300
R-508ª
10175
R-508B
10350
R-509 ou R-509A
3920
CFC-11
CFC-12
CFC -113
CFC -114
CFC -115
HCFC - 22
HCFC - 123
HCFC - 124
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HCFC - 141b
HCFC - 142b
HCFC - 225ca
HCFC - 225cb
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Tocantins

Decreto nº 3.007, de 18 de abril de 2007 - Cria o Fórum Estadual de Mudanças
Climáticas e de Biodiversidade.
Lei nº 1.917, de 17 de abril de 2008 - Institui a Política Estadual sobre Mudanças
Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Tocantins,
e adota outras providências.

DECRETO No 3.007, de 18 de abril de 2007.
Cria o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e de
Biodiversidade.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 40, inciso II, da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1º É criado o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e de Biodiversidade, com a
finalidade de conscientizar e mobilizar a sociedade tocantinense para a discussão e implementação
de medidas que enfrentem o fenômeno das mudanças climáticas globais e também, para a
conservação da diversidade biológica do planeta.
Art. 2º Além do disposto no art. 1O deste Decreto, o Fórum Estadual de Mudanças
Climáticas e de Biodiversidade é criado com o intuito de:
I – promover debates sobre o fenômeno das mudanças climáticas e a conservação da
biodiversidade, de forma que as idéias resultantes desses eventos subsidiem a elaboração e
implementação de políticas públicas, em articulação com programas e organismos federais e outras
entidades públicas ou privadas, com objetivos afins;
II – facilitar o intercâmbio entre a sociedade e o poder público, para promover a
internalização dos temas relativos a questões ambientais nos entes governamentais, no setor
empresarial e acadêmico, na sociedade civil organizada e em meios de comunicação social;
III – estimular:
a) a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências multilaterais,
organizações nãogovernamentais internacionais e entidades estaduais para a realização de diversos
eventos inerentes a questões ambientais;
b) a participação das entidades estaduais em conferências sobre mudanças climáticas e
biodiversidade;
c) a criação de políticas setoriais relacionadas com emissão e seqüestro de gases de
efeito estufa e a adoção de medidas e tecnologias mitigadoras das consequências dessas práticas e do
uso da biodiversidade e seus componentes, ações de monitoramento, prevenção e mitigação dos
impactos, para assegurar a competitividade da economia estadual;
d) o setor empresarial a gerir estrategicamente quanto à promoção de valores ativos e à
redução dos passivos ambientais e à competitividade de produtos e serviços nos mercados nacional
e internacional por meio do aproveitamento e uso de energia de fontes não-emissoras de carbono,
associadas à conservação e manutenção da biodiversidade;
IV – apoiar:
a) a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em
programas e ações no Estado;
b) estudos, pesquisas e ações educativas e capacitações nos temas relacionados às
mudanças climáticas, com ênfase na execução de inventários de emissões e sumidouros, e na
identificação das vulnerabilidades decorrentes do aumento de temperatura do planeta, visando
promover medidas de adaptação e de mitigação ao fenômeno;
V – instituir a Política Estadual de Mudanças Climáticas e de Biodiversidade, em
articulação com as ações de âmbito nacional e outras correlatas;
VI – elaborar o Programa Estadual de Biodiversidade, de acordo com as práticas
adotadas nacional e internacionalmente, a partir do levantamento de indicadores da situação
encontrada no território tocantinense;
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VII – relacionar as ações deste Fórum, se possível e necessário, a protocolos,
convenções e acordos internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil;
VIII – incentivar a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo – MDL, para promover a comercialização de carbono, previsto no
Protocolo de Kyoto, além de mercados similares, por meio de:
a) mecanismos de caráter institucional e regulatório e de auxílio na interlocução com
organismos federais e investidores nacionais e estrangeiros, públicos ou privados;
b) estímulo a projetos MDL que auxiliem a recuperação e conservação da
biodiversidade tocantinense;
c) capacitação de empreendedores de projetos MDL;
d) divulgação de normas relativas aos critérios e às metodologias provenientes do
“Executive Board” do MDL quanto à adicionalidade e outras matérias.
Art. 3º O Fórum é presidido pelo Secretário de Estado de Recursos Hídricos e Meio
Ambiente, os membros são designados por ato do Chefe do Poder Executivo e compõe se de:
I – um membro nato, o Diretor de Políticas de Recursos Hídricos e Meio Ambiente,
da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, que responde como Secretário Executivo;
II – um representante, indicado pelos seguintes órgãos e entidades:
a) Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
b) Secretaria da Ciência e Tecnologia;
c) Secretaria da Educação e Cultura;
d) Secretaria de Indústria e Comércio;
e) Secretaria da Infra-Estrutura;
f) Secretaria do Planejamento;
g) Secretaria da Saúde;
h) Secretaria da Fazenda;
i) Polícia Militar do Estado do Tocantins;
j) Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins;
k) Procuradoria-Geral do Estado;
l) Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS;
m) Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – RURALTINS;
n) Agência de Desenvolvimento Turístico – ADTUR;
o) Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS;
III – um representante indicado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente;
IV – a convite, um representante de cada uma das seguintes instituições públicas e
privadas:
a) Ministério Público do Estado do Tocantins;
b) Associação Tocantinense dos Municípios – ATM;
c) Prefeitura Municipal de Palmas;
d) Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins – FAET;
e) Federação das Indústrias do Estado do Tocantins – FIETO;
f) Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado;
g) Universidade Federal do Tocantins – UFT;
h) Escola Técnica Federal de Palmas – TO;
i) Centro Universitário Luterano de Palmas – CEULP/ULBRA;
j) Faculdade Católica do Tocantins;
k) Fundação UNIRG;
l) Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do
Tocantins – CREA-TO.
Parágrafo único. O presidente do Fórum é substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo Secretário Executivo.
Art. 4º O Fórum conta com uma Comissão Estadual de Mudanças Climáticas e uma
Comissão Estadual de Biodiversidade e pode criar Câmaras Temáticas, provisórias ou permanentes,
sob coordenação de qualquer um dos seus membros.
Parágrafo único. As Câmaras Temáticas contam com o apoio técnico de órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual Direta, Indireta e Fundacional.
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Art. 5º As despesas necessárias à execução dos trabalhos do Fórum e das Câmaras
Temáticas são providos pela Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, com recursos
orçamentários previstos e com apoio dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
Art. 6º O Secretário Executivo apresenta aos membros do Fórum agenda de trabalho
para apreciação.
Art. 7º O Fórum realiza reuniões públicas nas diversas regiões do Estado.
Art. 8º As funções de membro do Fórum não são remuneradas.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Araguaia, em Palmas, aos 18 dias do mês de abril de 2007; 186º da
Independência, 119º da República e 19º do Estado.
MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado
Anízio Costa Pedreira
Secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente
Mary Marques de Lima
Secretária-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 1.917, DE 17 DE ABRIL DE 2008.
Institui a Política Estadual sobre Mudanças
Climáticas,
Conservação
Ambiental
e
Desenvolvimento Sustentável do Tocantins, e adota
outras providências.
O Governador do Estado do Tocantins
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. É instituída a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Tocantins, com vistas à implementação, no território
do Estado, das ações e contribuições, dos objetivos, das diretrizes e dos programas previstos nesta
Lei.
Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta Lei, é necessário considerar:
I - o reconhecimento da importância da conservação das florestas, do cerrado e da
biodiversidade diante das atividades antrópicas que provocam os efeitos nocivos da mudança global
do clima e os compromissos fundamentais do Estado do Tocantins com o desenvolvimento
sustentável da economia, do meio ambiente, da tecnologia e da qualidade de vida das presentes e
futuras gerações;
II - as características regionais do Estado do Tocantins, principalmente quanto à
conservação das florestas e do cerrado, de acordo com os princípios:
a) da prevenção, consistente na adoção de medidas preventivas que contribuam para
evitar a mudança do clima;
b) da precaução, representada pela prática de procedimentos que, mesmo diante da
ausência da certeza científica formal acerca da existência de um risco de dano sério ou irreversível,
permitam prever esse dano, como garantia contra os riscos potenciais que não possam ser ainda
identificados, de acordo com o estado atual do conhecimento;
c) das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que se traduz pela adoção
espontânea, por parte do Estado do Tocantins e da sociedade civil, de ações de estabilização da
concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, na medida de suas respectivas capacidades;
d) do desenvolvimento sustentável, consistente na adoção de medidas que visem
estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e à conservação do meio ambiente,
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associadas aos benefícios de ordem social, econômica e ecológica que combatam a pobreza e
proporcionem às futuras e presentes gerações melhoria do padrão de qualidade de vida;
e) da participação, transparência e informação, importando a identificação das
oportunidades de participação ativa voluntária da prevenção de mudança global do clima, conforme
a implementação da Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e demais
legislações aplicáveis;
f) da Cooperação Nacional e Internacional, consubstanciada na realização de projetos
multilaterais nos âmbitos local, regional, nacional e internacional, de forma a alcançar os objetivos de
estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, respeitadas as necessidades de
desenvolvimento sustentável;
III - a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Protocolo
de Quioto e as subseqüentes decisões editadas em consonância com a Política Estadual sobre
Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Tocantins;
IV - os significativos impactos sociais, econômicos e ambientais das mudanças
climáticas e os seus respectivos efeitos, em especial para as reservas florestais do Estado, de acordo
com os relatórios governamentais e intergovernamentais, nacionais e internacionais, referentes às
mudanças climáticas;
V - a decisão do Estado do Tocantins em contribuir voluntariamente para estabilizar a
concentração de gases de efeito estufa nos setores florestal, energético, industrial, de transporte,
saneamento básico, construção, mineração, pesqueiro, agrícola ou agroindustrial, dentre outros;
VI - a ampla divulgação das informações e propostas consolidadas pela Conferência
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e pelo Protocolo de
Quioto, bem como sejam estimulados os projetos voluntários voltados à utilização do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo – MDL e outros mecanismos e/ou regimes de mercado de créditos de
carbono certificados que contribuam efetivamente para a estabilização da concentração de gases de
efeito estufa.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º. São objetivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Tocantins:
I - a criação de instrumentos, inclusive econômicos, financeiros e fiscais, para a
promoção dos objetivos, das diretrizes, das ações e dos programas previstos nesta Lei;
II - o fomento e a criação de instrumentos de mercado que viabilizem a execução de
projetos de Redução de Emissões do Desmatamento - RED, Energia Limpa - EL, e de emissões
líquidas de gases de efeito estufa, dentro ou fora do Protocolo de Quioto - Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo - MDL e outros;
III - a realização de inventário estadual de emissões, diversidade e estoque dos gases
que causam efeito estufa de forma sistematizada e periódica;
IV - o incentivo às iniciativas e aos projetos, públicos e privados, que favoreçam a
obtenção de recursos para o desenvolvimento e criação de metodologias, certificadas ou a serem
certificadas, de redução líquida de gases de efeito estufa;
V - o estímulo aos modelos regionais de desenvolvimento sustentável do Estado do
Tocantins, mediante incentivos de natureza financeira e não financeira;
VI - a orientação, fomentação e a regulação, no âmbito estadual, da operacionalização
do MDL e de outros projetos de redução das emissões líquidas de gases de efeito estufa e/ou de
RED dentro do Estado de Tocantins, inclusive perante a autoridade nacional designada ou
quaisquer outras entidades decisórias competentes;
VII - a promoção de ações para ampliar a educação ambiental sobre os impactos e as
conseqüências das mudanças climáticas, bem como a disseminação de práticas alternativas que
garantam a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa para a população
tocantinense, com ênfase às comunidades tradicionais, comunidades carentes e aos alunos da rede
pública escolar;
VIII - a instituição de selos de certificação às entidades públicas e privadas que
desenvolvam projetos no âmbito das mudanças climáticas, da conservação ambiental e do
desenvolvimento sustentável no Estado do Tocantins;
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IX - o incentivo ao uso e intercâmbio de tecnologias e práticas ambientalmente
responsáveis e a utilização de energias renováveis;
X - a elaboração de planos de ação que contribuam para mitigar os efeitos adversos
das mudanças climáticas, fazendo-os constar dos planejamentos gerais ou setoriais do Estado do
Tocantins;
XI - a implementação de projetos de pesquisa em Unidades de Conservação,
utilizando-se dos instrumentos administrativos legais em vigor;
XII - a criação de novas Unidades de Conservação, de acordo com o Sistema Estadual
de Unidades de Conservação;
XIII - a instituição, no âmbito do Zoneamento Econômico Ecológico, de indicadores
ou zonas que apresentem áreas de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES ESTADUAIS
Art. 3º. A Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável do Tocantins tem como diretrizes:
I - promover e estabelecer instrumentos de incentivos para a execução de atividades e
projetos que visem à redução das emissões originárias do desmatamento e das emissões líquidas de
gases de efeito estufa, incrementando as ações de conservação ambiental e de desenvolvimento
sustentável do Estado do Tocantins;
II - fomentar a realização de planos de ação por órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta do Estado, que contribuam para a redução do desmatamento e das emissões
líquidas de gases de efeito estufa, a conservação ambiental, o combate à pobreza e o
desenvolvimento sustentável do Tocantins;
III - contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável do Estado e dos
seus setores de atividade, levando em consideração as peculiaridades locais, regionais e nacionais;
IV - incentivar a pesquisa e a criação de modelos de atividades e projetos por meio do
estabelecimento de termos de cooperação técnica, científica e econômica no âmbito nacional,
internacional, público e privado;
V - disseminar as informações relativas aos programas e às ações de que tratam esta
Lei, contribuindo para a mudança progressiva de hábitos, cultura e práticas que tenham reflexos
negativos na mudança global do clima, na conservação ambiental e no desenvolvimento sustentável;
VI - promover a máxima adesão aos Programas de que trata esta Lei, por meio da
disseminação das informações e da capacitação de entidades públicas e privadas.
CAPÍTULO IV
DOS PROGRAMAS E SISTEMAS
Art. 4º. O Estado do Tocantins, por meio das Secretarias da Ciência e Tecnologia, de
Recursos Hídricos e Meio Ambiente, do Planejamento e de Indústria e Comércio, da ProcuradoriaGeral do Estado e dos demais órgãos e entidades estaduais competentes, institui estruturas técnicas e
regulamentadoras que viabilizem os Programas de que trata esta Lei.
Parágrafo único. As entidades públicas e privadas interessadas em aderir aos
Programas Estaduais previstos nesta Lei devem manifestar voluntariamente a sua intenção, mediante
o registro prévio nos órgãos e entidades competentes.
Art. 5º. Para a implementação da Política Estadual de que trata esta Lei, é necessária a
realização das seguintes ações:
I - inserir no Programa Estadual de Educação Ambiental ações que contemplem os
impactos e as conseqüências das mudanças climáticas, a disseminação de práticas alternativas que
garantam a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa;
II - criar Programas que fomentem a produção de Biodiesel, Etanol, Agricultura e
Créditos de Carbono, com o objetivo de incentivar as empresas que pratiquem a gestão sustentável
de ações sociais de natureza econômica, pedagógica, visando a geração de rendas e o uso sustentável
dos recursos naturais, conservação, proteção ambiental e incentivo às políticas voluntárias de
redução de desmatamento, dentro e fora do âmbito do MDL, previsto pelo Protocolo de Quioto;
III - instituir o Programa Estadual de Monitoramento Ambiental, com a finalidade de
monitorar e inventariar, periódica e sistematicamente, os estoques de carbono, as emissões e
reduções dos setores produtivos, a mudança no uso da terra, energia, agricultura e pecuária, da
cobertura florestal, da biodiversidade das florestas públicas e das Unidades de Conservação estadual,
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para fins de natureza científica, gestão sustentável das florestas, sustentabilidade das suas
comunidades e futuros mercados de redução de emissões líquidas de gases de efeito estufa e de
redução de emissões de desmatamento, sempre que possível com base nos relatórios do Painel
Intergovernamental sobre Mudança no Clima – IPCC, sob a gestão das Secretarias do Planejamento
e da Ciência e Tecnologia;
IV - criar o Programa Estadual de Incentivo e Intercâmbio de Tecnologias Limpas e
Ambientalmente Responsáveis.
Parágrafo único. A estrutura, a regulamentação e a execução dos Programas de que
trata este artigo são definidas pelo Chefe do Poder Executivo.
CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS E FISCAIS
Seção I
Das Linhas de Crédito e Financiamento
Art. 6º. É criada, no âmbito da Agência de Fomento do Estado do Tocantins, por
meio de recursos do Fundo Estadual de Meio Ambiente, linha de crédito para cadeias produtivas
sustentáveis e de desenvolvimento sustentável.
Art. 7º. O Estado do Tocantins deve buscar fontes nacionais e internacionais para o
financiamento de atividades de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo –
MDL, no de Redução de Emissões por Desmatamento – RED e em outros mecanismos de
estabilização da concentração de gases de efeito estufa, podendo abranger, dentre outras atividades:
I - a gestão de áreas protegidas e o fomento de atividades sustentáveis;
II - a aquisição de insumos e equipamentos, a realização de obras e serviços, a
implantação, o monitoramento, a validação, a certificação e a verificação das reduções das emissões
líquidas de gases de efeito estufa;
III - o desenvolvimento e/ou aquisição de tecnologias;
IV - o estudo e aprimoramento de metodologias;
V - os estudos de viabilidade técnica e financeira.
Parágrafo único. Os projetos e as atividades a serem financiados nos termos deste
artigo devem atender à legislação nacional e internacional aplicável e gerar benefícios reais,
mensuráveis e de longo prazo ao meio ambiente e à qualidade de vida da sociedade civil
tocantinense.
Art. 8º. O Estado do Tocantins pode conceder benefícios econômicos aos produtores
agropecuários e florestais que, em sua atividade rural, adotem medidas de prevenção, precaução,
restauração ambiental e/ou medidas para a estabilização da concentração de gases de efeito estufa,
em especial as resultantes da redução das emissões de desmatamento.
Parágrafo único. Os critérios de concessão dos benefícios econômicos são
estabelecidos pelo conselho do Fundo Estadual de Meio Ambiente.
Art. 9º. O Estado do Tocantins fixa, para efeitos de redução de desmatamento,
conservação e desempenho ambiental, metas por região.
Seção II
Dos Incentivos Fiscais
Art. 10. É o Poder Executivo autorizado a conceder, na forma e condições que
estabelecer:
I - diferimento, redução da base de cálculo, isenção, crédito outorgado e outros
incentivos fiscais relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, nas seguintes operações:
a) com biodigestores que contribuam para a redução da emissão de gases de efeito
estufa;
b) com metanol, inclusive insumos industriais e produtos secundários empregados na
sua produção, destinado ao processo produtivo de biodiesel;
c) com biodiesel, inclusive insumos industriais e produtos secundários empregados na
sua produção;
d) de geração de energia baseada em queima de gases provenientes de lixo;
e) realizadas pelas sociedades empresárias que se dedicam exclusivamente ao
ecoturismo, que tenham práticas ambientais corretas e que instituam programa de educação
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ambiental em mudanças climáticas por intermédio de estrutura de hospedagem, observada a
quantidade de leitos prevista em regulamento e desde que localizada fora das zonas urbanas;
II - benefícios de redução de base de cálculo ou isenção relativo ao Imposto sobre a
Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, nos seguintes casos:
a) veículo que, mediante a adoção de sistemas ou tecnologias, comprovadamente
reduzam, no mínimo, percentual definido em regulamento aplicado sobre suas emissões de gases de
efeito estufa;
b) veículo que, mediante substituição do combustível utilizado por gás ou biodiesel,
reduza, no mínimo, percentual definido em regulamento aplicado sobre suas emissões de gases de
efeito estufa.
Art. 11. Ocorre aumento da carga tributária, mediante a redução ou revogação de
benefício fiscal, na forma de regulamento, na aquisição de motoserras ou prática de quaisquer atos
que impliquem o descumprimento da política instituída por esta Lei.
CAPÍTULO VI
DOS SELOS DE CERTIFICAÇÃO
Seção I
Das Normas Gerais
Art. 12. O Selo de Certificação tem a prerrogativa de assegurar, perante terceiros, que a
pessoa física ou jurídica e as comunidades tradicionais detentoras do Selo exercem suas atividades
produtivas, comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços em conformidade
com os objetivos desta Lei.
Art. 13. As pessoas físicas ou jurídicas e as comunidades tradicionais que almejarem
obter o Selo de Certificação devem obedecer a todos os requisitos e medidas de controles
estabelecidos pelo Estado do Tocantins ou, mediante delegação, por órgão ou entidade estadual.
§ 1º. A observância aos requisitos das medidas de controle possibilita a utilização do
Selo de Certificação nos prazos e nas condições a serem estabelecidos pelo Estado do Tocantins.
§ 2º. A desobediência a qualquer dos requisitos das medidas de controle determinadas
pelo Estado implica na imediata suspensão dos direitos de uso do Selo de Certificação, devendo o
titular do direito sanar as irregularidades, no prazo estabelecido pela autoridade competente.
§ 3º. O não atendimento do prazo previsto no § 2o deste artigo ou, ainda, o uso
desautorizado do Selo de Certificação implica na perda imediata da autorização de sua utilização, a
qual é publicada no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação ou na rede mundial de
computadores.
Art. 14. São medidas de controle aquelas destinadas à adequação das atividades
produtivas, comerciais e de serviços exercidas no Estado do Tocantins às políticas de mudanças
climáticas, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.
Art. 15. O uso do Selo de Certificação pressupõe a obtenção da autorização e o
cumprimento das condições estabelecidas no regulamento de utilização editado pelo Poder
Executivo, no prazo de 90 dias.
Parágrafo único. Cabe, ainda, ao regulamento do uso do Selo de Certificação definir os
parâmetros e critérios para a fixação das medidas de controle, a sua estrutura e as condições de
funcionamento.
Seção II
Do Selo “Amigo da Floresta e do Clima”
Art. 16. É instituído o Selo de Certificação “Amigo da Floresta e do Clima”, outorgado
pelo Estado do Tocantins ou, mediante delegação, por órgão ou entidade estadual, a pessoas físicas
ou jurídicas e a comunidades tradicionais previamente cadastradas e que exerçam suas atividades
produtivas, comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços no Estado e que
contribuam para o Fundo Estadual de Meio Ambiente, Conservação Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável.
Parágrafo único. Não podem se beneficiar do Selo de Certificação “Amigo da Floresta
e do Clima” pessoas físicas ou jurídicas e as comunidades tradicionais cujas atividades produtivas,
comerciais e de prestação de serviços não sejam exercidas no Tocantins.
Seção III
Do “Selo Verde do Tocantins”
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Art. 17. É instituído o “Selo Verde do Tocantins”, cujo direito de uso pode ser
solicitado, nos termos de regulamento aprovado por Decreto, por pessoas físicas ou jurídicas e
comunidades tradicionais que não estejam localizadas e não exerçam suas atividades produtivas,
comerciais, de investimento financeiro ou de prestação de serviços no Tocantins e que contribuam
para o Fundo Estadual de Meio Ambiente, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
ou que, comprovadamente, realizem projetos de redução de emissões líquidas de gases de efeito
estufa neste Estado, nos termos desta Lei.
Parágrafo único. O “Selo Verde do Tocantins” também pode ser usado por pessoas
físicas ou jurídicas e comunidades tradicionais que estejam localizadas e exerçam suas atividades
produtivas, comerciais de investimento financeiro ou de prestação de serviços no Estado do
Tocantins, e que preencham as condições estabelecidas no caput deste artigo.
CAPÍTULO VII
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 18. São apreciadas, com prioridade pelo Instituto Natureza do Tocantins NATURATINS, as licenças ambientais referentes às atividades de projetos, de MDL e outros
mecanismos de estabilização da concentração de gases de efeito estufa.
Parágrafo único. Para fins de concessão da prioridade de que trata o caput deste artigo:
I - são definidos pelo NATURATINS os critérios de reconhecimento das atividades de
projeto de outros mecanismos de estabilização da concentração de gases de efeito estufa, não
enquadrados como MDL, definido pelo Protocolo de Quioto;
II - deve ser apresentada, no órgão competente pelo licenciamento ambiental,
declaração ratificando o enquadramento do empreendimento no MDL ou em outros mecanismos de
estabilização da concentração de gases de efeito estufa, aplicando-se essas determinações, também,
para as atividades de projetos que se encontrarem em fase de licenciamento ambiental na data da
publicação desta Lei.
CAPÍTULO VIII
DA ALIENAÇÃO DE REDUÇÕES DE EMISSÕES E
CRÉDITOS CERTIFICADOS DE CARBONO
Art. 19. É o Estado do Tocantins autorizado a alienar reduções de emissões e créditos
de carbono, dos quais seja beneficiário ou titular, desde que devidamente reconhecidos ou
certificados, decorrentes:
I - da emissão evitada de carbono em projetos no âmbito do MDL, florestas naturais,
florestamento e reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para uso alternativo do solo;
II - de projetos ou atividades de reduções de emissões de gases de efeito estufa, no
âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;
III - de outros mecanismos e regimes de mercado de redução de emissões de gases de
efeito estufa.
Parágrafo único. Os créditos referidos neste artigo podem ser alienados no Mercado
Brasileiro de Reduções de Emissões – MBRE ou em outros mercados nacionais ou internacionais
que respeitem a legislação nacional e internacional em vigor.
CAPÍTULO IX
DAS LICITAÇÕES
Art. 20. As licitações para aquisição de produtos e serviços pelo Estado podem exigir
dos licitantes, no que couber, certificação reconhecida pelo Tocantins, nos termos do edital ou do
instrumento convocatório, que comprove a efetiva conformidade do licitante à Política Estadual de
Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 21. É proibida a utilização de madeira de desmatamento em obras públicas e,
ainda, a utilização em construção de materiais que sejam considerados ambientalmente
inapropriados pelo Estado, órgão ou entidade competente.
CAPÍTULO X
DO INVENTÁRIO
Art. 22. Para a consecução dos objetivos desta Lei, as Secretarias da Ciência e
Tecnologia e do Planejamento, ou órgão delegado, pode efetuar levantamento organizado e manter
o cadastro das fontes, estacionárias e móveis, de emissões líquidas de gases de efeito estufa e do
estoque de carbono no Estado do Tocantins e inventariá-las em relatório próprio, segundo
metodologias reconhecidas internacionalmente, adaptadas às circunstâncias estaduais.
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§ 1º. O inventário de que trata este artigo deve ser atualizado e publicado anualmente,
no mês de junho, com base nos dados obtidos no período de janeiro a dezembro do ano anterior.
§ 2º. O inventário elaborado nos termos deste artigo é utilizado como instrumento de
acompanhamento de possíveis interferências antrópicas no sistema climático e de planejamento das
ações e políticas do Estado, destinadas à implementação dos Programas Estaduais sobre Mudanças
Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. O Estado do Tocantins pode celebrar convênios e parcerias com entidades
internacionais, nacionais e locais para o desenvolvimento da Política Estadual de que trata esta Lei e,
em especial, para a concepção dos programas específicos referidos no art. 5o.
Art. 24. Esta Lei é regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio Araguaia, em Palmas, aos 17 dias do mês de abril de 2008; 187º da
Independência, 120º da República e 20º do Estado.
MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado
Publicado no Diário Oficial nº 2.633
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Belo
Horizonte

Lei nº 10.175, de 6 de maio de 2011 – Institui a Política
Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática.

Manaus

Lei nº 254, de 1 de dezembro de 2010 – Institui a Política
Municipal de Combate ao Aquecimento Global e às Mudanças
Climáticas e dá outras providências.

Palmas

Lei nº 1.182, de 13 de maio de 2003 – Dispõe sobre a
Política Municipal de Mudanças Climáticas e dá outras providências.

São Paulo

Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2009 - Institui a Política
de Mudança do Clima no Município de São Paulo.

Rio de
Janeiro

Lei nº 5.248, de 27 de janeiro de 2011 - Institui a Política
Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável,
dispõe sobre o estabelecimento de metas de redução de emissões
antrópicas de gases de efeito estufa para o Município do Rio de Janeiro e
dá outras providências.
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Belo
Horizonte

Lei nº 10.175, de 6 de maio de 2011 – Institui a Política
Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática.

LEI Nº 10.175, de 6 de maio de 2011
INSTITUI
A
POLÍTICA
MUNICIPAL
DE
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA MUDANÇA
CLIMÁTICA.

O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS, CONCEITOS E DIRETRIZES
SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS
Art. 1º - A Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática atenderá
aos seguintes princípios:
I - prevenção, que deve orientar as políticas públicas;
II - precaução, segundo a qual a falta de plena certeza científica não deve ser usada
como razão para postergar medidas de combate ao agravamento do efeito estufa;
III - responsabilização do poluidor, segundo a qual o poluidor deve arcar com o ônus
do dano ambiental decorrente da poluição, evitando-se a transferência desse custo para a sociedade;
IV - responsabilização do usuário, segundo a qual o usuário do recurso natural deve
arcar com os custos de sua utilização, para que esse ônus não recaia sobre a sociedade nem sobre o
poder público;
V - apoio ao protetor, segundo o qual são transferidos recursos ou benefícios para as
pessoas, grupos ou comunidades cujo modo de vida ou ação auxiliem na conservação do meio
ambiente, garantindo que a natureza preste serviços ambientais à sociedade;
VI - responsabilização comum, porém diferenciada, segundo a qual a contribuição de
cada um para o esforço de mitigação deve ser dimensionada de acordo com sua respectiva
responsabilidade pelos impactos da mudança climática;
VII - abordagem holística, levando-se em consideração os interesses locais, regionais,
nacionais e globais e, especialmente, os direitos das futuras gerações;
VIII - internalização no âmbito dos empreendimentos, dos seus custos sociais e
ambientais;
IX - direito de acesso à informação, participação da sociedade no processo de tomada
de decisão e acesso à justiça nos temas relacionados à mudança climática.
SEÇÃO II
DOS CONCEITOS
Art. 2º - Para os fins previstos nesta Lei, em conformidade com os acordos
internacionais sobre o tema e os documentos científicos que os fundamentam, são adotados os
seguintes conceitos:
I - adaptação: conjunto de iniciativas e estratégias que permitem a adaptação, nos
sistemas naturais ou criados pelos homens, a um novo ambiente, em resposta à mudança climática
atual ou esperada;
II - adicionalidade: critério ou conjunto de critérios para que determinada atividade ou
projeto de mitigação de emissões de gases de efeito estufa represente a redução de emissões desses
gases ou o aumento de remoções de dióxido de carbono de forma adicional ao que ocorreria na
ausência de determinada atividade;
III - análise do ciclo de vida: exame do ciclo de vida de produto, processo, sistema ou
função, visando a identificar seu impacto ambiental no decorrer de sua existência, incluindo desde a
extração do recurso natural, seu processamento para transformação em produto, transporte,
consumo, uso, reutilização, reciclagem, até sua disposição final;
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IV - avaliação ambiental estratégica: conjunto de instrumentos para incorporar a
dimensão ambiental, social e climática no processo de planejamento e implementação de políticas
públicas;
V - biogás: mistura gasosa composta principalmente de metano (CH4) e gás carbônico
(CO2), além de vapor d`água e outras impurezas, que constitui efluente gasoso comum dos aterros
sanitários, lixões, lagoas anaeróbias de tratamento de efluentes e reatores anaeróbios de esgotos
domésticos, efluentes industriais ou resíduos rurais, com poder calorífico aproveitável, que pode ser
usada energeticamente;
VI - ecoponto: área destinada a transbordo e triagem de resíduos;
VII - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera,
em área específica e período determinado;
VIII - evento climático extremo: evento raro em função de sua frequência estatística
em determinado local;
IX - fonte: processo ou atividade que libera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor
de gás de efeito estufa na atmosfera;
X - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos,
que absorvem e reemitem radiação infravermelha, identificados pela sigla GEE;
XI - linha de base: cenário para atividade de redução de emissões de gases de efeito
estufa, o qual representa, de forma razoável, as emissões antrópicas que ocorreriam na ausência
dessa atividade;
XII - mecanismo de desenvolvimento limpo: um dos mecanismos de flexibilização
criado pelo Protocolo de Quioto, com o objetivo de assistir as partes não incluídas no Anexo I da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ao cumprimento de suas
obrigações constantes do Protocolo, mediante fornecimento de capital para financiamento a
projetos que visem à mitigação das emissões de gases de efeito estufa em países em
desenvolvimento, na forma de sumidouros, investimentos em tecnologias mais limpas, eficiência
energética e fontes alternativas de energia;
XIII - mitigação: ação humana para reduzir as fontes ou ampliar os sumidouros de
gases de efeito estufa;
XIV - mudança climática: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente
atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e se some àquela
provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
XV - reservatórios: componentes do sistema climático nos quais ficam armazenados
gás de efeito estufa ou precursor de gás de efeito estufa;
XVI - serviços ambientais: serviços proporcionados pela natureza à sociedade,
decorrentes da presença de vegetação, biodiversidade, permeabilidade do solo, estabilização do
clima, água limpa, entre outros;
XVII - sumidouro: qualquer processo, atividade ou mecanismo, incluindo a biomassa
e, em especial, florestas e oceanos, que tenha a propriedade de remover gases de efeito estufa,
aerossóis ou precursores de gases de efeito estufa da atmosfera;
XVIII - vulnerabilidade: grau em que um sistema é suscetível ou incapaz de absorver
os efeitos adversos da mudança climática, incluindo a variação e os extremos climáticos, em função
da característica, magnitude e grau de variação climática ao qual um sistema é exposto, da sua
sensibilidade e da capacidade de adaptação.
SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES
Art. 3º - A Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática deve ser
implementada de acordo com as seguintes diretrizes:
I - formulação, adoção e implementação de planos, programas, políticas, metas e ações
restritivas ou incentivadoras, envolvendo os órgãos públicos, incluindo parcerias com a sociedade
civil;
II - promoção de cooperação com todas as esferas de governo, organizações
multilaterais, organizações não governamentais, empresas, institutos de pesquisa e demais atores
relevantes para a implementação desta Política;
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III - promoção do uso de energias renováveis e substituição gradual dos combustíveis
fósseis por outros com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa, excetuada a energia
nuclear;
IV - formulação e integração de normas de planejamento urbano e uso do solo, com a
finalidade de estimular a mitigação de gases de efeito estufa e promover estratégias de adaptação aos
seus impactos;
V - distribuição de usos e intensificação do aproveitamento do solo de forma
equilibrada em relação à infraestrutura e aos equipamentos, aos transportes e ao meio ambiente, de
modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e a otimizar os investimentos coletivos, aplicando-se o
conceito de cidade compacta;
VI - promoção da avaliação ambiental estratégica dos planos, programas e projetos
públicos e privados no Município, com a finalidade de incorporar a dimensão climática nos mesmos;
VII - apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à divulgação e à promoção do uso de
tecnologias de combate à mudança climática e das medidas de adaptação e mitigação dos respectivos
impactos, com ênfase na conservação de energia;
VIII - proteção e ampliação dos sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa;
IX - adoção de procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços pelo
poder público municipal com base em critérios de sustentabilidade;
X - estímulo à participação pública e privada nas discussões nacionais e internacionais
de relevância sobre o tema das mudanças climáticas;
XI - utilização de instrumentos econômicos, tais como isenções, subsídios, incentivos
tributários e financiamentos, visando à mitigação de emissões de gases de efeito estufa.
CAPÍTULO II
DO OBJETIVO
Art. 4º - A Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática tem por
objetivo assegurar a contribuição do Município no cumprimento dos propósitos da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de alcançar a estabilização das concentrações
de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa
no sistema climático, em prazo suficiente para permitir aos ecossistemas uma adaptação natural à
mudança do clima e assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada, bem como permitir
que o desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável.
CAPÍTULO III
DA META
Art. 5º - Para a consecução do objetivo da Política ora instituída, fica estabelecida, no
prazo de até 4 (quatro) anos da publicação desta Lei, uma meta de redução de 30% (trinta por cento)
das emissões antrópicas agregadas oriundas do Município, expressas em dióxido de carbono
equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Protocolo de Quioto em relação a patamar
expresso em estudo a ser realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte.
Parágrafo Único - O Executivo deverá realizar e divulgar amplamente relatórios
parciais sobre os resultados observados no estudo climático e a relação dos mesmos com as metas
propostas pelo Protocolo de Quioto.
CAPÍTULO IV
DAS ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO
SEÇÃO I
DOS TRANSPORTES
Art. 6º - As políticas de mobilidade urbana deverão incorporar medidas para a
mitigação dos gases de efeito estufa, bem como de outros poluentes, com foco na racionalização e
redistribuição da demanda pelo espaço viário, melhoria da fluidez do tráfego e diminuição dos picos
de congestionamento, promovendo, nessas áreas, as seguintes medidas:
I - de gestão e planejamento:
a) internalização da dimensão climática no planejamento da malha viária e da oferta
dos diferentes modais de transporte;
b) instalação de sistemas inteligentes de tráfego para veículos e rodovias, objetivando
reduzir congestionamentos e consumo de combustíveis;
c) promoção de medidas estruturais e operacionais para melhoria das condições de
mobilidade nas áreas afetadas por polos geradores de tráfego;
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d) estímulo à implantação de entrepostos e terminais multimodais de carga
preferencialmente nos limites dos principais entroncamentos rodoferroviários da cidade, instituindose redes de distribuição capilar de bens e produtos diversos;
e) monitoramento e regulamentação da movimentação e do armazenamento de cargas,
privilegiando-se o horário noturno, com restrições e controle do acesso à Zona Central de Belo
Horizonte - ZCBH - e em especial à Zona Hipercentral - ZHIP -, nos termos da Lei nº 7.166, de 28
de agosto de 1996 - Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;
II - referentes aos modais:
a) ampliação da oferta de transporte público e estímulo ao uso de meios de transporte
com menor potencial poluidor e emissor de gases de efeito estufa, com ênfase na rede ferroviária,
metroviária e outros meios de transporte utilizadores de combustíveis renováveis;
b) estímulo ao transporte não motorizado, com ênfase na implementação de
infraestrutura e medidas operacionais para incentivar o deslocamento a pé e o uso da bicicleta,
valorizando-se a articulação entre modais de transporte;
c) implantação de medidas de atração do usuário de automóvel para a utilização de
transporte coletivo;
d) implantação de corredores segregados e faixas exclusivas de ônibus coletivos, e, na
impossibilidade desta implantação por falta de espaço, medidas operacionais que priorizem a
circulação dos ônibus, nos horários de pico, nos corredores do viário estrutural;
e) regulamentação da circulação, parada e estacionamento de ônibus fretados, e criação
de bolsões de estacionamento ao longo do sistema metroviário;
III - referentes ao tráfego:
a) planejamento e implantação de faixas exclusivas para veículos, com taxa de
ocupação igual ou superior a 2 (dois) passageiros, nas rodovias e vias principais ou expressas;
b) estabelecimento de programas e incentivos para caronas solidárias ou transporte
compartilhado;
c) reordenamento e escalonamento de horários e períodos de atividades públicas e
privadas;
IV - referentes às emissões:
a) determinação de critérios de sustentabilidade ambiental e de estímulo à mitigação de
gases de efeito estufa na aquisição de veículos da frota do poder público municipal e na contratação
de serviços de transporte;
b) promoção de conservação e uso eficiente de energia nos sistemas de trânsito;
c) estabelecimento de limites e metas de redução progressiva e promoção de
monitoramento de emissão de gases de efeito estufa para o sistema de transporte do Município;
d) interação com a União e entendimento com as autoridades competentes para o
estabelecimento de padrões e limites para emissão de gases de efeito estufa proveniente de atividades
de transporte aéreo no Município, de acordo com os padrões internacionais, bem como a
implementação de medidas operacionais compensadoras e mitigadoras.
SEÇÃO II
DA ENERGIA
Art. 7º - Serão objeto de execução coordenada entre os órgãos do poder público
municipal as seguintes medidas:
I - criação de incentivos, por lei, para a geração de energia descentralizada no
Município, a partir de fontes renováveis;
II - promoção de esforços em todas as esferas de governo para a eliminação dos
subsídios aos combustíveis fósseis e a criação de incentivos à geração e ao uso de energia renovável;
III - promoção e adoção de programas de eficiência energética e energias renováveis
em edificações, indústrias e transportes;
IV - promoção e adoção de programa de rotulagem de produtos e processos eficientes,
sob o ponto de vista energético e de mudança climática;
V - criação de incentivos fiscais e financeiros, por lei, para pesquisas relacionadas à
eficiência energética e ao uso de energias renováveis em sistemas de conversão de energia;
VI - promoção do uso dos melhores padrões de eficiência energética e do uso de
energias renováveis na iluminação pública.
SEÇÃO III
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DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
Art. 8º - Serão objeto de execução conjunta entre órgãos do poder público municipal a
promoção de medidas e o estímulo a:
I - minimização da geração de resíduos urbanos, esgotos domésticos e efluentes
industriais;
II - reciclagem ou reuso de águas pluviais, resíduos urbanos, esgotos domésticos e
efluentes industriais;
III - tratamento e disposição final de resíduos, preservando as condições sanitárias e
promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa.
Art. 9º - Os empreendimentos de alta concentração ou circulação de pessoas, como
grandes condomínios comerciais ou residenciais, shopping centers, centros varejistas, dentre outros
conglomerados, deverão instalar equipamentos e manter programas de coleta seletiva de resíduos
sólidos, para a obtenção da certidão de Baixa e Habite-se e o alvará de Localização e
Funcionamento, devendo os órgãos públicos fazer o acompanhamento do desempenho desses
programas.
Parágrafo Único - Os órgãos públicos municipais responsáveis definirão os parâmetros
técnicos a serem observados para os equipamentos e programas de coleta seletiva.
Art. 10 - O Município deverá adotar medidas de controle e redução progressiva das
emissões de gases de efeito estufa provenientes de estações de tratamento dos esgotos sanitários e
dos resíduos sólidos.
Art. 11 - O poder público municipal e o setor privado devem coibir o uso de sacolas
plásticas ou não biodegradáveis, bem como de embalagens excessivas ou desnecessárias, no âmbito
do Município, nos termos da Lei nº 9.529, de 28 de fevereiro de 2008.
SEÇÃO IV
DA SAÚDE
Art. 12 - O Executivo deverá investigar e monitorar os fatores de risco à vida e à saúde
decorrentes da mudança climática e implementar as medidas necessárias de prevenção e tratamento,
de modo a evitar ou minimizar seus impactos sobre a saúde pública.
Art. 13 - Cabe ao Executivo, sob a coordenação de órgão público municipal
responsável, sem prejuízo de outras medidas:
I - realizar campanhas de esclarecimento sobre as causas, efeitos e formas de se evitar e
tratar as doenças relacionadas à mudança climática e à poluição veicular;
II - promover, incentivar e divulgar pesquisas relacionadas aos efeitos da mudança
climática e da poluição do ar sobre a saúde e o meio ambiente;
III - adotar procedimentos direcionados de vigilância ambiental, epidemiológica e
entomológica em locais e em situações selecionadas, com vistas à detecção rápida de sinais de efeitos
biológicos de mudança climática;
IV - aperfeiçoar programas de controle de doenças infecciosas de ampla dispersão,
com altos níveis de endemicidade e sensíveis ao clima, especialmente a malária e a dengue;
V - treinar a defesa civil e criar sistemas de alerta rápido para o gerenciamento dos
impactos sobre a saúde decorrentes da mudança climática.
SEÇÃO V
DA CONSTRUÇÃO
Art. 14 - As edificações novas a serem construídas no Município deverão obedecer a
critérios de eficiência energética, sustentabilidade ambiental, qualidade e eficiência de materiais,
conforme definições em regulamentos específicos.
Art. 15 - As construções existentes, quando submetidas a projetos de reforma e
ampliação, deverão obedecer a critérios de eficiência energética, arquitetura sustentável e
sustentabilidade de materiais, conforme definições em regulamentos específicos.
Art. 16 - O poder público municipal deverá introduzir os conceitos de eficiência
energética e ampliação de áreas verdes nas edificações de habitação popular por ele desenvolvidas.
Art. 17 - O projeto básico de obras e serviços de engenharia contratados pelo
Município que envolvam o uso de produtos e subprodutos de madeira somente poderá ser aprovado
pela autoridade competente caso contemple, de forma expressa, a obrigatoriedade do emprego de
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência
legal.
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§ 1º - A exigência prevista no caput deste artigo deverá constar de forma obrigatória
como requisito para a elaboração do projeto executivo.
§ 2º - Nos editais de licitação de obras e serviços de engenharia que utilizem produtos
e subprodutos de madeira contratados pelo Município, deverá constar da especificação do objeto o
emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha
procedência legal.
§ 3º - Para efeito da fiscalização a ser efetuada pelo poder público municipal, quanto à
utilização de madeira de origem exótica ou de origem nativa que tenha procedência legal, o
contratado deverá manter em seu poder os respectivos documentos comprobatórios.
§ 4º - Os órgãos municipais competentes deverão exigir, no momento da assinatura
dos contratos de que trata este artigo, a apresentação, pelos contratantes, de declaração, firmada sob
as penas da lei, do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal.
SEÇÃO VI
DO USO DO SOLO
Art. 18 - A sustentabilidade da aglomeração urbana deverá ser estimulada pelo poder
público municipal, norteada pelo princípio geral de plena utilização da infraestrutura urbana e
materializada por meio das seguintes metas:
I - redução dos deslocamentos por meio da melhor distribuição da oferta de emprego
e trabalho na cidade;
II - promoção da distribuição de usos e da intensidade de aproveitamento do solo de
forma equilibrada em relação à infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar
sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os investimentos públicos;
III - estímulo à ocupação de área já urbanizada, dotada de serviços, infraestrutura e
equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade instalada com redução de
custos;
IV - estímulo à reestruturação e requalificação urbanística e ambiental para melhor
aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura em processo de esvaziamento populacional, com
potencialidade para atrair novos investimentos.
Art. 19 - O poder público deverá, com auxílio do setor privado e da sociedade,
promover:
I - a requalificação de áreas habitacionais insalubres e de risco, visando a oferecer
condições de habitabilidade para a população moradora e evitar ou minimizar os riscos decorrentes
de eventos climáticos extremos;
II - a recuperação de áreas de preservação permanente, especialmente as de várzeas,
visando a evitar ou minimizar os riscos decorrentes de eventos climáticos extremos.
Art. 20 - No licenciamento de empreendimentos, observada a legislação de
parcelamento, ocupação e uso do solo, deverá ser reservada área permeável sobre terreno natural,
visando à absorção de emissões de carbono, à constituição de zona de absorção de águas, à redução
de zonas de calor, à qualidade de vida e à melhoria da paisagem.
Art. 21 - O poder público municipal implantará programa de recuperação de áreas
degradadas em áreas de proteção aos mananciais e em áreas de preservação permanente, com o fim
de criação de sumidouros de carbono, garantia da produção de recursos hídricos e proteção da
biodiversidade.
Art. 22 - O poder público municipal promoverá a arborização das vias públicas e a
requalificação dos passeios públicos, com vistas a ampliar sua área permeável, para a consecução dos
objetivos desta Lei.
CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS
SEÇÃO I
DOS INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO
Art. 23 - O Executivo publicará, a cada ano, um documento de comunicação contendo
estudo de emissões antrópicas por fontes e de remoções antrópicas por sumidouros de gases de
efeito estufa em seu território, bem como informações sobre as medidas executadas para mitigar e
permitir adaptação à mudança climática, utilizando metodologias internacionalmente aceitas.
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Parágrafo Único - O poder público municipal, com o apoio dos órgãos especializados,
deverá implementar banco de dados para o acompanhamento e controle das emissões de gases de
efeito estufa.
Art. 24 - O poder público municipal estimulará o setor privado na elaboração de
inventários de emissões antrópicas por fontes e de remoções antrópicas por sumidouros de gases de
efeito estufa, bem como a comunicação e publicação de relatórios sobre medidas executadas para
mitigar e permitir a adaptação adequada à mudança climática, com base em metodologias
internacionais aceitas.
Art. 25 - O Executivo divulgará anualmente dados relativos ao impacto das mudanças
climáticas sobre a saúde pública e as ações promovidas na área da saúde, no âmbito do Município.
Art. 26 - O Executivo disponibilizará banco de informações sobre projetos de
mitigação de emissões de gases de efeito estufa passíveis de implementação no Município e de
habilitação ao utilizar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a fim de serem
beneficiados no Mercado de Carbono decorrente do Protocolo de Quioto e de outros mercados
similares.
SEÇÃO II
DOS INSTRUMENTOS DE COMANDO E CONTROLE
Art. 27 - As licenças ambientais de empreendimentos com significativa emissão de
gases de efeito estufa serão condicionadas à apresentação de um plano de mitigação de emissões e
medidas de compensação, devendo, para tanto, os órgãos competentes estabelecer os respectivos
padrões.
Parágrafo Único - O Executivo promoverá a necessária articulação com os órgãos de
controle ambiental estadual e federal para a aplicação desse critério nas licenças de sua competência.
SEÇÃO III
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
Art. 28 - O Executivo poderá reduzir alíquotas de tributos ou promover renúncia fiscal
para a consecução dos objetivos desta Lei, mediante aprovação de lei específica.
Art. 29 - O Executivo definirá fatores de redução de Outorga Onerosa de Potencial
Construtivo Adicional para empreendimentos que promovam o uso de energias renováveis, utilizem
equipamentos, tecnologias ou medidas que resultem em redução significativa das emissões de gases
de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção ou armazenamento.
Art. 30 - O Executivo promoverá a renegociação das dívidas tributárias de
empreendimentos e ações que resultem em redução significativa das emissões de gases de efeito
estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção ou armazenamento, conforme critérios e
procedimentos a serem definidos em lei específica.
Art. 31 - O Executivo definirá fatores de redução dos impostos municipais incidentes
sobre projetos de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, em particular aqueles que utilizem
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a fim de serem beneficiados pelo Mercado de
Carbono decorrente do Protocolo de Quioto e de outros mercados similares, conforme critérios e
procedimentos a serem definidos em lei específica.
Art. 32 - O poder público estabelecerá compensação econômica, com vistas a
desestimular as atividades com significativo potencial de emissão de gases de efeito estufa.
Art. 33 - O poder público municipal estabelecerá critérios e procedimentos para a
elaboração de projetos de neutralização e compensação de carbono no território do Município.
Art. 34 - O poder público municipal estabelecerá, por lei específica, mecanismo de
pagamento por serviços ambientais para proprietários de imóveis que promoverem a recuperação,
manutenção, preservação ou conservação ambiental em suas propriedades, mediante a criação de
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN - ou atribuição de caráter de preservação
permanente em parte das propriedades, destinadas à promoção dos objetivos desta Lei.
§ 1º - A propriedade declarada, no todo ou em parte, de preservação ambiental ou
RPPN poderá receber incentivo da administração municipal, passível de utilização para pagamento
de tributos municipais, lances em leilões de bens públicos municipais ou serviços prestados pela
Prefeitura Municipal em sua propriedade.
§ 2º - O pagamento por serviços ambientais somente será disponibilizado ao
proprietário ou legítimo possuidor após o primeiro ano em que a área tiver sido declarada como de
preservação ambiental ou RPPN.
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§ 3º - Os órgãos municipais competentes prestarão orientação técnica gratuita aos
proprietários interessados em declarar terrenos localizados no Município como de preservação
ambiental ou RPPN.
§ 4º - O proprietário ou legítimo possuidor que declarar terreno localizado no
Município como de preservação ambiental ou RPPN terá prioridade na apreciação de projetos de
restauro ou recuperação ambiental.
SEÇÃO IV
DAS CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Art. 35 - As licitações e os contratos administrativos celebrados pelo Município
deverão incorporar critérios ambientais nas especificações dos produtos e serviços, com ênfase
particular aos objetivos desta Lei.
Art. 36 - O Executivo, em articulação com entidades de pesquisa, divulgará critérios de
avaliação da sustentabilidade de produtos e serviços.
SEÇÃO V
DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO
Art. 37 - Cabe ao poder público municipal, com a participação e colaboração da
sociedade civil organizada, realizar programas e ações de educação ambiental, em linguagem
acessível e compatível com diferentes públicos, com o fim de conscientizar a população sobre as
causas e os impactos decorrentes da mudança climática, enfocando, no mínimo, os seguintes
aspectos:
I - causas e impactos da mudança climática;
II - vulnerabilidades do Município e de sua população;
III - medidas de mitigação do efeito estufa;
IV - mercado de carbono.
SEÇÃO VI
DA DEFESA CIVIL
Art. 38 - O poder público municipal adotará programa permanente de defesa civil e
auxílio à população, voltado à prevenção de danos, ajuda aos necessitados e reconstrução de áreas
atingidas por eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas.
Art. 39 - O poder público municipal instalará sistema de previsão de eventos
climáticos extremos e alerta rápido para atendimento das necessidades da população, em virtude das
mudanças climáticas.
CAPÍTULO VI
DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 40 - Fica instituído o Comitê Municipal de Mudança Climática e Ecoeconomia,
órgão colegiado e consultivo, com o objetivo de apoiar a implementação da Política ora instituída,
contando com a representação do poder público municipal, do governo estadual, da sociedade civil,
do setor empresarial e do acadêmico.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 41 - Os projetos que proporcionem reduções de emissões líquidas e que sejam
sujeitos ao licenciamento ambiental terão prioridade de apreciação, no âmbito do respectivo
processo administrativo, pelo órgão ambiental competente.
Art. 42 - O inventário, a inspeção, a manutenção e o controle das emissões de gases de
efeito estufa e poluentes de motocicletas serão objeto de programa específico, a ser implementado a
partir da aprovação desta Lei, para adequação da frota de motocicletas a seus princípios e diretrizes,
observada a legislação federal vigente.
Art. 43 - O poder público municipal implementará programa obrigatório de coleta
seletiva de resíduos no Município, bem como promoverá a instalação de ecopontos, em cada uma
das regionais da Cidade, no prazo de 2 (dois) anos, a contar da entrada em vigor desta Lei.
Art. 44 - Os programas, contratos e autorizações municipais de transportes públicos
devem considerar a redução progressiva do uso de combustíveis fósseis, ficando adotada meta
progressiva de redução de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada ano, a partir da publicação desta
Lei.
Art. 45 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 6 de maio de 2011.
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MÁRCIO ARAÚJO DE LACERDA
Prefeito de Belo Horizonte

Manaus

Lei nº 254, de 1 de dezembro de 2010 – Institui a Política
Municipal de Combate ao Aquecimento Global e às Mudanças
Climáticas e dá outras providências.

LEI N. 254, DE 01/12/ 2010.
INSTITUI a Política Municipal de Combate ao
Aquecimento Global e às Mudanças
Climáticas e dá outras providências.

Art. 1.º Fica instituída a Política Municipal de Combate ao Aquecimento Global e às
Mudanças Climáticas, que tem por objetivo contribuir para o restabelecimento do
equilíbrio climático e da sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações de cidadãos de
Manaus.
Parágrafo único. A Política Municipal de Combate ao Aquecimento Global e às
Mudanças Climáticas instituída no caput deste artigo será implementada por meio de incentivos a
práticas sustentáveis, bem como por meio da obrigatoriedade de utilização de equipamentos que
visam ao uso racional da energia e da água em edificações no município de Manaus.
Art. 2.º A Política de Combate ao Aquecimento Global adota as seguintes definições:
I – equipamentos de eficiência energética: sistemas de refrigeração de ar e/ou de
aquecimento de água que utilizam fontes alternativas de energia, em substituição a combustíveis
fósseis, ou ainda que consomem menos energia elétrica quando comparados aos sistemas
convencionais em uso;
II – equipamentos de geração de energia distribuída: sistemas de geração de energia
elétrica de pequeno porte que utilizam fontes alternativas de energia, devidamente aprovados pelos
órgãos federais competentes, destinados ao abastecimento da própria edificação onde são instalados
e que funcionam em paralelo ou em conjunto com o sistema público de distribuição de energia
elétrica;
III – fontes alternativas de energia: o sol, os ventos e a biomassa.
Art. 3.º Os projetos de edificações residenciais unifamiliares com área construída igual
ou superior a 200 m² (duzentos metros quadrados) que forem elaborados após a entrada em vigor
desta Lei deverão adotar técnicas arquitetônicas que diminuam a necessidade de iluminação artificial
e refrigeração artificial de ar.
Art. 4.º Os projetos dos edifícios residenciais ou unidades habitacionais plurifamiliares
com área construída superior a 500 m² (quinhentos metros quadrados) que forem elaborados após a
entrada em vigor desta Lei deverão adotar técnicas arquitetônicas que diminuam a necessidade de
iluminação artificial e refrigeração artificial de ar.
Art. 5.° Todas as edificações onde sejam desenvolvidas atividades comerciais ou
industriais e que utilizem a refrigeração de ar para climatização interna ficam sujeitas à
obrigatoriedade de adotar equipamentos de eficiência energética.
Art. 6.º Os projetos de edificações onde serão desenvolvidas atividades comerciais ou
industriais que forem elaborados após a entrada em vigor desta Lei deverão adotar técnicas
arquitetônicas que diminuam a necessidade de iluminação artificial e refrigeração artificial de ar.
Art. 7.º Os proprietários de imóveis que adotarem equipamentos de eficiência
energética ou de geração de energia elétrica distribuída de acordo com os termos desta Lei poderão
recolher de modo diferido o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) relativo ao ano fiscal em
que foi instalado o equipamento.
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Parágrafo único. O recolhimento diferido a que faz menção o caput deste artigo será
realizado em cinco vezes, nos cinco anos seguintes ao da instalação do equipamento, conforme
regulamento a ser expedido pela Administração Tributária Municipal.
Art. 8.º Os projetos habitacionais populares ou de baixa renda que forem instalados
após a entrada em vigor desta Lei deverão prever o uso de equipamentos de eficiência energética,
bem como apresentar técnicas arquitetônicas e construtivas que:
I – diminuam a necessidade de iluminação artificial e refrigeração artificial de ar;
II – utilizem técnicas e materiais construtivos alternativos de baixo custo e;
III – realizem o reuso de água e o aproveitamento de águas pluviais.
Art. 9.º A infração a qualquer das obrigações impostas por esta Lei será punida com
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para edificações residenciais unifamiliares e de R$
1.000,00 (um mil reais) para as demais.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo de ajuste de conduta com
os infratores que se prontificarem a dar cumprimento a esta Lei num prazo máximo de 03 (três)
meses, contados da data da autuação.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a promover programas que tenham por
objetivo o combate ao Aquecimento Global e às Mudanças Climáticas.
Art. 12. Os projetos de construção ou de reforma total ou parcial das edificações
sujeitas às obrigatoriedades contidas nesta Lei que foram protocolados até a data da sua entrada em
vigor só poderão receber o competente alvará se incorporarem as modificações necessárias ao
cumprimento das obrigações constantes nos artigos acima.
Art. 13. As edificações já existentes ou em fase de construção quando da entrada em
vigor desta Lei terão um prazo de 05 (cinco) anos, contados da entrada em vigor desta Lei, para se
adaptar às suas regras.
Art. 14. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal em 180 (cento e
oitenta) dias, contados da sua publicação.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Manaus, 01 dezembro de 2010.
(D.O.M. 07.12.2010 – N. 2580, Ano XI)
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Palmas

Lei nº 1.182, de 13 de maio de 2003 – Dispõe sobre a
Política Municipal de Mudanças Climáticas e dá outras providências.
LEI Nº 1182, DE 13 DE MAIO DE 2003.
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS aprovou e eu a Prefeita Municipal de
Palmas sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS
Art. 1º - A Política Municipal de Mudanças Climáticas, com subsídios na Lei Municipal
do Meio Ambiente nº 1011, de 04 de junho de 2001, respeitadas as competências inerentes da União
e do Estado, tem como finalidade regular as ações do Município com relação a projetos nas áreas
florestal e energética.
§ 1º - Os projetos florestais visam a diminuição do dióxido de carbono na atmosfera
através da absorção pela vegetação.
§ 2º - Os projetos de energia visam a redução das emissões de dióxido de carbono na
atmosfera através de programas de eficientização energética ou de incentivos ao uso de energia a
partir de fontes renováveis.
Art. 2º - Para fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - mudanças climátias: mudança que possa ser direta ou indiretamente atribuída a
atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial, e que se some àquela provocada
pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
II - aquecimento global: resultado do aumento da concentração na atmosfera de gases
do efeito estufa pela ação antrópica;
III - efeito estufa: aquecimento da Terra decorrente da elevação continuada de gases
poluentes postos na atmosfera e cuja absorção não tem sido conseguida pela natureza, estes gases
retêm o calor refletido pela superfície da Terra e estabelecem uma severa ameaça potencial ao bemestar humano e aos ecossistemas naturais;
IV - gases do efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou antrópicos,
que absorvem e reemitem radiação infravermelha, conforme especificado no Protocolo de Quioto;
V - Protocolo de Quioto (1997): Acordo Internacional aprovado na III Conferência
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Quioto no
Japão e ratificado pelo Governo Brasileiro em julho de 2002, estabelece que os países desenvolvidos
comprometem-se formalmente a reduzir suas emissões de gases em 5% (cinco por cento)
considerando os níveis de 1990;
VI - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL: mecanismo que permite aos
países industrializados financiar projetos de emissão evitada em países em desenvolvimento e
receber créditos por assim fazerem, como forma de cumprir parte dos seus compromissos;
VII - Certificação de Emissões Reduzidas - CER: reduções certificadas de emissão de
gases do efeito estufa, constituído segundo as bases do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo;
VIII - energia renovável: energia obtida a partir de outras fontes que não a força
nuclear ou de combustíveis fósseis, constituindo seus melhores exemplos as energias solar e eólica, a
geotermal, as ondas do mar e os combustíveis de biomassa;
IX - recurso natural não-renovável: qualquer recurso natural que compõe a natureza os
quais não se reproduzem ou se renovam, deixando de existir se forem explorados à exaustão;
X - seqüestro de carbono: captura de CO2 da atmosfera pela fotossíntese, também
chamado fixação de carbono;
XI - dióxido de carbono (CO2): gás incolor, incombustível e de gosto suavemente
ácido; em estado livre é componente do ar (0,03%), fazendo parte da composição de toda matéria
orgânica;
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XII - créditos de carbono: sistema de cotas em toneladas de carbono fixadas em áreas
determinadas em projetos sendo negociáveis no mercado internacional;
XIII - combustível fóssil: fonte de energia através da combustão, oriunda de carvão ou
hidrato carbono;
XIV - emissões: liberação de gases do efeito estufa e/ou seus precursores na atmosfera
numa área específica e num período determinado.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 3º - São objetivos da Política Municipal de Mudanças Climáticas:
I - a conservação e o fomento de áreas verdes especiais;
II - a captação de recursos para a elaboração dos estudos necessários à criação de
unidades de conservação, bem como sua implantação e manutenção;
III - o reflorestamento de áreas verdes degradadas;
IV - a regulamentação a respeito do tema mudanças climáticas no âmbito municipal;
V - a redução da pobreza e melhoria da qualidade de vida da população;
VI - a geração de renda para a comunidade;
VII - a prevenção e o combate às queimadas;
VIII - a promoção da pesquisa científica e a difusão tecnológica, mediante o
aprofundamento de temas relacionados com as mudanças climáticas, suas causas, seus efeitos e
formas de mitigar o seu impacto;
IX - a absorção pela economia local dos benefícios provenientes dos Certificados de
Emissões Reduzidas;
X - possibilitar a integração regional e a articulação com outros setores;
XI - a eficientização energética;
XII - incentivar o uso de fontes renováveis de energia.
CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO EXECUTIVO
Art. 4º - Compete ao Órgão Ambiental Municipal a coordenação, controle e execução
da Política Municipal de Mudanças Climáticas, observadas as seguintes atribuições:
I - negociar e comercializar os créditos de carbono fixados nas áreas verdes públicas e
unidades de conservação municipais com organismos nacionais e internacionais;
II - contratar assessoria técnica para orientação das diretrizes dos projetos na área de
mudanças climáticas, consoante Lei Federal nº 8.666/93;
III - articular ações de cunho ambiental voltadas para o êxito dos projetos na área de
mudanças climáticas.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS
Art. 5º - Os recursos provenientes da venda dos créditos de carbono pelo Município
serão administrados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, instituído pela Lei
Municipal do Meio Ambiente nº 1011, de 04 de junho de 2001 e empregados de acordo com os
objetivos estabelecidos nesta Lei e na constituição e estabelecimento de ações voltadas para a
manutenção da qualidade ambiental.
CAPÍTULO V
DAS PARCERIAS
Art. 6º - O Órgão Ambiental Municipal poderá estabelecer parcerias com organizações
públicas, privadas, não-governamentais, da sociedade civil de interesse público e outras, quando
entendê-las necessárias ao êxito das ações ambientais.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a editar normas complementares à
execução da presente Lei.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, aos 13 dias do mês de maio de
2003, 14º ano da criação de Palmas.
NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita de Palma
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São Paulo

Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2009 - Institui a Política
de Mudança do Clima no Município de São Paulo.
LEI Nº 14.933, DE 5 DE JUNHO DE 2009
Institui a Política de Mudança do Clima no Município de
São Paulo.

GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 3 de junho de 2009,
decretou e eu promulgo a seguinte lei:
TÍTULO I
PRINCÍPIOS, CONCEITOS E DIRETRIZES
Seção I
Princípios
Art. 1º. A Política Municipal de Mudança do Clima atenderá os seguintes princípios:
I - prevenção, que deve orientar as políticas públicas;
II - precaução, segundo o qual a falta de plena certeza científica não deve ser usada
como razão para postergar medidas de combate ao agravamento do efeito estufa;
III - poluidor-pagador, segundo o qual o poluidor deve arcar com o ônus do dano
ambiental decorrente da poluição, evitando-se a transferência desse custo para a sociedade;
IV - usuário-pagador, segundo o qual o utilizador do recurso natural deve arcar com os
custos de sua utilização, para que esse ônus não recaia sobre a sociedade, nem sobre o Poder
Público;
V - protetor-receptor, segundo o qual são transferidos recursos ou benefícios para as
pessoas, grupos ou comunidades cujo modo de vida ou ação auxilie na conservação do meio
ambiente, garantindo que a natureza preste serviços ambientais à sociedade;
VI - responsabilidades comuns, porém diferenciadas, segundo o qual a contribuição de
cada um para o esforço de mitigação deve ser dimensionada de acordo com sua respectiva
responsabilidade pelos impactos da mudança do clima;
VII - abordagem holística, levando-se em consideração os interesses locais, regionais,
nacional e global e, especialmente, os direitos das futuras gerações;
VIII - internalização no âmbito dos empreendimentos, dos seus custos sociais e
ambientais;
IX - direito de acesso à informação, participação pública no processo de tomada de
decisão e acesso à justiça nos temas relacionados à mudança do clima.
Seção II
Conceitos
Art. 2º. Para os fins previstos nesta lei, em conformidade com os acordos
internacionais sobre o tema e os documentos científicos que os fundamentam, são adotados os
seguintes conceitos:
I - adaptação: conjunto de iniciativas e estratégias que permitem a adaptação, nos
sistemas naturais ou criados pelos homens, a um novo ambiente, em resposta à mudança do clima
atual ou esperada;
II - adicionalidade: critério ou conjunto de critérios para que determinada atividade ou
projeto de mitigação de emissões de GEE represente a redução de emissões de gases do efeito
estufa ou o aumento de remoções de dióxido de carbono de forma adicional ao que ocorreria na
ausência de determinada atividade;
III - análise do ciclo de vida: exame do ciclo de vida de produto, processo, sistema ou
função, visando identificar seu impacto ambiental no decorrer de sua existência, incluindo desde a
extração do recurso natural, seu processamento para transformação em produto, transporte,
consumo/uso, reutilização, reciclagem, até a sua disposição final;
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IV - Avaliação Ambiental Estratégica: conjunto de instrumentos para incorporar a
dimensão ambiental, social e climática no processo de planejamento e implementação de políticas
públicas;
V - biogás: mistura gasosa composta principalmente por metano (CH4) e gás
carbônico (CO2), além de vapor de água e outras impurezas, que constitui efluente gasoso comum
dos aterros sanitários, lixões, lagoas anaeróbias de tratamento de efluentes e reatores anaeróbios de
esgotos domésticos, efluentes industriais ou resíduos rurais, com poder calorífico aproveitável, que
pode ser usado energeticamente;
VI - ecoponto: área destinada a transbordo e triagem de resíduos da construção civil e
resíduos volumosos;
VII - emissões: liberação de gases de efeito estufa e/ou seus precursores na atmosfera,
e em área específica e período determinado;
VIII - evento climático extremo: evento raro em função de sua freqüência estatística
em determinado local;
IX - fonte: processo ou atividade que libera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor
de gás de efeito estufa na atmosfera;
X - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos,
que absorvem e reemitem radiação infravermelha e identificados pela sigla GEE;
XI - linha de base: cenário para atividade de redução de emissões de gases de efeito
estufa, o qual representa, de forma razoável, as emissões antrópicas que ocorreriam na ausência
dessa atividade;
XII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: um dos mecanismos de flexibilização
criado pelo protocolo de Quioto, com o objetivo de assistir as partes não incluídas no Anexo I da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ao cumprimento de suas
obrigações constantes do Protocolo, mediante fornecimento de capital para financiamento a
projetos que visem à mitigação das emissões de gases de efeito estufa em países em
desenvolvimento, na forma de sumidouros, investimentos em tecnologias mais limpas, eficiência
energética e fontes alternativas de energia;
XIII - mitigação: ação humana para reduzir as fontes ou ampliar os sumidouros de
gases de efeito estufa;
XIV - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente
atribuída à atividade humana que altera a composição da atmosfera mundial, e se some àquela
provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
XV - reservatórios: componentes do sistema climático no qual fica armazenado gás de
efeito estufa ou precursor de gás de efeito estufa;
XVI - serviços ambientais: serviços proporcionados pela natureza à sociedade,
decorrentes da presença de vegetação, biodiversidade, permeabilidade do solo, estabilização do
clima, água limpa, entre outros;
XVII - sumidouro: qualquer processo, atividade ou mecanismo, incluindo a biomassa
e, em especial, florestas e oceanos, que tenha a propriedade de remover gás de efeito estufa,
aerossóis ou precursores de gases de efeito estufa da atmosfera;
XVIII - vulnerabilidade: grau em que um sistema é suscetível ou incapaz de absorver
os efeitos adversos da mudança do clima, incluindo a variação e os extremos climáticos; função da
característica, magnitude e grau de variação climática ao qual um sistema é exposto, sua sensibilidade
e capacidade de adaptação.
Seção III
Diretrizes
Art. 3º. A Política Municipal sobre Mudança do Clima deve ser implementada de
acordo com as seguintes diretrizes:
I - formulação, adoção e implementação de planos, programas, políticas, metas e ações
restritivas ou incentivadoras, envolvendo os órgãos públicos, incluindo parcerias com a sociedade
civil;
II - promoção de cooperação com todas as esferas de governo, organizações
multilaterais, organizações não-governamentais, empresas, institutos de pesquisa e demais atores
relevantes para a implementação desta política;
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III - promoção do uso de energias renováveis e substituição gradual dos combustíveis
fósseis por outros com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa, excetuada a energia
nuclear;
IV - formulação e integração de normas de planejamento urbano e uso do solo, com a
finalidade de estimular a mitigação de gases de efeito estufa e promover estratégias da adaptação aos
seus impactos;
V - distribuição de usos e intensificação do aproveitamento do solo de forma
equilibrada em relação à infra-estrutura e equipamentos, aos transportes e ao meio ambiente, de
modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e a otimizar os investimentos coletivos, aplicando-se o
conceito de cidade compacta;
VI - priorização da circulação do transporte coletivo sobre transporte individual na
ordenação do sistema viário;
VII - promoção da Avaliação Ambiental Estratégica dos planos, programas e projetos
públicos e privados no Município, com a finalidade de incorporar a dimensão climática nos mesmos;
VIII - apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à divulgação e à promoção do uso de
tecnologias de combate à mudança do clima e das medidas de adaptação e mitigação dos respectivos
impactos, com ênfase na conservação de energia;
IX - proteção e ampliação dos sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa;
X - adoção de procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços pelo
Poder Público Municipal com base em critérios de sustentabilidade;
XI - estímulo à participação pública e privada nas discussões nacionais e internacionais
de relevância sobre o tema das mudanças climáticas;
XII - utilização de instrumentos econômicos, tais como isenções, subsídios e
incentivos tributários e financiamentos, visando à mitigação de emissões de gases de efeito estufa;
XIII - formulação, adoção, implantação de planos, programas, políticas, metas visando
à promoção do uso racional, da conservação e do combate ao desperdício da água e o
desenvolvimento de alternativas de captação de água e de sua reutilização para usos que não
requeiram padrões de potabilidade;
XIV - estímulo à minimização da quantidade de resíduos gerados, ao reúso e à
reciclagem dos resíduos urbanos, à redução da nocividade e ao tratamento e depósito
ambientalmente adequado dos resíduos remanescentes;
XV - promoção da arborização das vias públicas e dos passeios públicos, com
ampliação da área permeável, bem como da preservação e da recuperação das áreas com interesse
para drenagem, e da divulgação à população sobre a importância, ao meio ambiente, da
permeabilidade do solo e do respeito à legislação vigente sobre o assunto.
TÍTULO II
OBJETIVO
Art. 4º. A Política Municipal de Mudança do Clima tem por objetivo assegurar a
contribuição do Município de São Paulo no cumprimento dos propósitos da Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de alcançar a estabilização das concentrações de gases de
efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema
climático, em prazo suficiente a permitir aos ecossistemas uma adaptação natural à mudança do
clima e a assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada e a permitir que o
desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável.
TÍTULO III
META
Art. 5º. Para a consecução do objetivo da política ora instituída, fica estabelecida para
o ano de 2012 uma meta de redução de 30% (trinta por cento) das emissões antrópicas agregadas
oriundas do Município, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos gases de efeito estufa
listados no Protocolo de Quioto (anexo A), em relação ao patamar expresso no inventário realizado
pela Prefeitura Municipal de São Paulo e concluído em 2005.
Parágrafo único. As metas dos períodos subseqüentes serão definidas por lei 2 (dois)
anos antes do final de cada período de compromisso.
TÍTULO IV
ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO
Seção I
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Transportes
Art. 6º. As políticas de mobilidade urbana deverão incorporar medidas para a
mitigação dos gases de efeito estufa, bem como de outros poluentes e ruídos, com foco na
racionalização e redistribuição da demanda pelo espaço viário, na melhoria da fluidez do tráfego e
diminuição dos picos de congestionamento, no uso de combustíveis renováveis, promovendo,
nessas áreas, as seguintes medidas:
I - de gestão e planejamento:
a) internalização da dimensão climática no planejamento da malha viária e da oferta
dos diferentes modais de transportes;
b) instalação de sistemas inteligentes de tráfego para veículos e rodovias, objetivando
reduzir congestionamentos e consumo de combustíveis;
c) promoção de medidas estruturais e operacionais para melhoria das condições de
mobilidade nas áreas afetadas por pólos geradores de tráfego;
d) estímulo à implantação de entrepostos e terminais multimodais de carga
preferencialmente nos limites dos principais entroncamentos rodoferroviários da cidade, instituindose redes de distribuição capilar de bens e produtos diversos;
e) monitoramento e regulamentação da movimentação e armazenamento de cargas,
privilegiando o horário noturno, com restrições e controle do acesso ao centro expandido da cidade;
f) restrição gradativa e progressiva do acesso de veículos de transporte individual ao
centro, excluída a adoção de sistema de tráfego tarifado, considerando a oferta de outros modais de
viagens;
g) restrição à circulação de veículos automotores pelos períodos necessários a se evitar
a ocorrência de episódios críticos de poluição do ar, visando também à redução da emissão de gases
de efeito estufa;
II - dos modais:
a) ampliação da oferta de transporte público e estímulo ao uso de meios de transporte
com menor potencial poluidor e emissor de gases de efeito estufa, com ênfase na rede ferroviária,
metroviária, do trólebus, e outros meios de transporte utilizadores de combustíveis renováveis;
b) estímulo ao transporte não-motorizado, com ênfase na implementação de infraestrutura e medidas operacionais para o uso da bicicleta, valorizando a articulação entre modais de
transporte;
c) implantar medidas de atração do usuário de automóveis para a utilização de
transporte coletivo;
d) implantar corredores segregados e faixas exclusivas de ônibus coletivos e trólebus e,
na impossibilidade desta implantação por falta de espaço, medidas operacionais que priorizem a
circulação dos ônibus, nos horários de pico, nos corredores do viário estrutural;
e) regulamentar a circulação, parada e estacionamento de ônibus fretados, bem como
criar bolsões de estacionamento para este modal a fim de incentivar a utilização desse transporte
coletivo em detrimento ao transporte individual;
III - do tráfego:
a) planejamento e implantação de faixas exclusivas para veículos, com taxa de
ocupação igual ou superior a 2 (dois) passageiros, nas rodovias e vias principais ou expressas;
b) estabelecimento de programas e incentivos para caronas solidárias ou transporte
compartilhado;
c) reordenamento e escalonamento de horários e períodos de atividades públicas e
privadas;
IV - das emissões:
a) determinação de critérios de sustentabilidade ambiental e de estímulo à mitigação de
gases de efeito estufa na aquisição de veículos e motocicletas da frota do Poder Público Municipal e
na contratação de serviços de transporte, promovendo o uso de tecnologias que possibilitam o uso
de combustíveis renováveis;
b) promoção de conservação e uso eficiente de energia nos sistemas de trânsito;
c) implementação de Programa de Inspeção e Manutenção Veicular para toda a frota
de veículos automotores, inclusive motocicletas;
d) estabelecimento de limites e metas de redução progressiva e promoção de
monitoramento de emissão de gases de efeito estufa para o sistema de transporte do Município;
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e) interação com a União e entendimento com as autoridades competentes para o
estabelecimento de padrões e limites para emissão de gases de efeito estufa proveniente de atividades
de transporte aéreo no Município, de acordo com os padrões internacionais, bem como a
implementação de medidas operacionais, compensadoras e mitigadoras.
Seção II
Energia
Art. 7º. Serão objeto de execução coordenada entre os órgãos do Poder Público
Municipal as seguintes medidas:
I - criação de incentivos, por lei, para a geração de energia descentralizada no
Município, a partir de fontes renováveis;
II - promoção de esforços em todas as esferas de governo para a eliminação dos
subsídios nos combustíveis fósseis e a criação de incentivos à geração e ao uso de energia renovável;
III - promoção e adoção de programas de eficiência energética e energias renováveis
em edificações, indústrias e transportes;
IV - promoção e adoção de programa de rotulagem de produtos e processos eficientes,
sob o ponto de vista energético e de mudança do clima;
V - criação de incentivos fiscais e financeiros, por lei, para pesquisas relacionadas à
eficiência energética e ao uso de energias renováveis em sistemas de conversão de energia;
VI - promoção do uso dos melhores padrões de eficiência energética e do uso de
energias renováveis na iluminação pública.
Seção III
Gerenciamento de Resíduos
Art. 8º. Serão objeto de execução conjunta entre órgãos do Poder Público Municipal a
promoção de medidas e o estímulo a:
I - minimização da geração de resíduos urbanos, esgotos domésticos e efluentes
industriais;
II - reciclagem ou reúso de resíduos urbanos, inclusive do material de entulho
proveniente da construção civil e da poda de árvores, de esgotos domésticos e de efluentes
industriais;
III - tratamento e disposição final de resíduos, preservando as condições sanitárias e
promovendo a redução das emissões de gases de efeito estufa.
Art. 9º. Os empreendimentos de alta concentração ou circulação de pessoas, como
grandes condomínios comerciais ou residenciais, shopping centers, centros varejistas, dentre outros
conglomerados, deverão instalar equipamentos e manter programas de coleta seletiva de resíduos
sólidos, para a obtenção do certificado de conclusão, licença de funcionamento ou alvará de
funcionamento, cabendo aos órgãos públicos o acompanhamento do desempenho desses
programas.
Parágrafo único. As Secretarias Municipais do Verde e do Meio Ambiente e de
Serviços definirão os parâmetros técnicos a serem observados para os equipamentos e programas de
coleta seletiva.
Art. 10. O Município de São Paulo deverá adotar medidas de controle e redução
progressiva das emissões de gases de efeito estufa provenientes de suas estações de tratamento na
gestão dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos.
Art. 11. O Poder Público Municipal e o setor privado devem desestimular o uso de
sacolas plásticas ou não-biodegradáveis, bem como de embalagens excessivas ou desnecessárias, no
âmbito do Município.
Seção IV
Saúde
Art. 12. O Poder Executivo deverá investigar e monitorar os fatores de risco à vida e à
saúde decorrentes da mudança do clima e implementar as medidas necessárias de prevenção e
tratamento, de modo a evitar ou minimizar seus impactos sobre a saúde pública.
Art. 13. Cabe ao Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria Municipal da
Saúde, sem prejuízo de outras medidas:
I - realizar campanhas de esclarecimento sobre as causas, efeitos e formas de se evitar e
tratar as doenças relacionadas à mudança do clima e à poluição veicular;
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II - promover, incentivar e divulgar pesquisas relacionadas aos efeitos da mudança do
clima e poluição do ar sobre a saúde e o meio ambiente;
III - adotar procedimentos direcionados de vigilância ambiental, epidemiológica e
entomológica em locais e em situações selecionadas, com vistas à detecção rápida de sinais de efeitos
biológicos de mudança do clima;
IV - aperfeiçoar programas de controle de doenças infecciosas de ampla dispersão,
com altos níveis de endemicidade e sensíveis ao clima, especialmente a malária e a dengue;
V - treinar a defesa civil e criar sistemas de alerta rápido para o gerenciamento dos
impactos sobre a saúde decorrentes da mudança do clima.
Seção V
Construção
Art. 14. As edificações novas a serem construídas no Município deverão obedecer
critérios de eficiência energética, sustentabilidade ambiental, qualidade e eficiência de materiais,
conforme definição em regulamentos específicos.
Art. 15. As construções existentes, quando submetidas a projetos de reforma e
ampliação, deverão obedecer critérios de eficiência energética, arquitetura sustentável e
sustentabilidade de materiais, conforme definições em regulamentos específicos.
Art. 16. O Poder Público Municipal deverá introduzir os conceitos de eficiência
energética e ampliação de áreas verdes nas edificações de habitação popular por ele desenvolvidas.
Art. 17. O projeto básico de obras e serviços de engenharia contratados pelo
Município que envolvam o uso de produtos e subprodutos de madeira somente poderá ser aprovado
pela autoridade competente caso contemple, de forma expressa, a obrigatoriedade do emprego de
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência
legal.
§ 1º. A exigência prevista no "caput" deste artigo deverá constar de forma obrigatória
como requisito para a elaboração do projeto executivo.
§ 2º. Nos editais de licitação de obras e serviços de engenharia que utilizem produtos e
subprodutos de madeira contratados pelo Município de São Paulo, deverá constar da especificação
do objeto o emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa
que tenha procedência legal.
§ 3º. Para efeito da fiscalização a ser efetuada pelo Poder Público Municipal, quanto à
utilização de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, o
contratado deverá manter em seu poder os respectivos documentos comprobatórios.
§ 4º. Os órgãos municipais competentes deverão exigir, no momento da assinatura dos
contratos de que trata este artigo, a apresentação, pelos contratantes, de declaração firmada sob as
penas da lei, do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal.
Seção VI
Uso do Solo
Art. 18. A sustentabilidade da aglomeração urbana deverá ser estimulada pelo Poder
Público Municipal e norteada pelo princípio da cidade compacta, fundamental para o cumprimento
dos objetivos desta lei, bem como pautada pelas seguintes metas:
I - redução dos deslocamentos por meio da melhor distribuição da oferta de emprego
e trabalho na cidade;
II - promoção da distribuição de usos e da intensidade de aproveitamento do solo de
forma equilibrada em relação à infra-estrutura, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar
sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os investimentos públicos, fazendo uso do estoque de área
construída por uso estabelecido no Quadro 8 anexo à Parte III da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de
2004, com alterações subseqüentes;
III - estímulo à ocupação de área já urbanizada, dotada de serviços, infra-estrutura e
equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade instalada com redução de
custos;
IV - estímulo à reestruturação e requalificação urbanística e ambiental para melhor
aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura em processo de esvaziamento populacional, com
potencialidade para atrair novos investimentos.
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Art. 19. O Poder Público deverá, com auxílio do setor privado e da sociedade,
promover a requalificação de áreas habitacionais insalubres e de risco, visando oferecer condições de
habitabilidade para a população moradora e evitar ou minimizar os riscos decorrentes de eventos
climáticos extremos.
Art. 20. O Poder Público deverá, com auxílio do setor privado e da sociedade,
promover a recuperação de áreas de preservação permanente, especialmente as de várzeas, visando
evitar ou minimizar os riscos decorrentes de eventos climáticos extremos.
Art. 21. No licenciamento de empreendimentos, observada a legislação de
parcelamento, uso e ocupação do solo, deverá ser reservada área permeável sobre terreno natural,
visando à absorção de emissões de carbono, à constituição de zona de absorção de águas, à redução
de zonas de calor, à qualidade de vida e à melhoria da paisagem.
Parágrafo único. A área de permeabilidade deverá, observada a legislação de
parcelamento, uso e ocupação do solo, ter tamanho mínimo equivalente ao estabelecido para a zona
de uso em que se localiza o lote, podendo o que exceder o mínimo da área permeável ser aplicado
em reflorestamento de espaço de igual tamanho, em parques públicos, praças, áreas de preservação
permanente ou áreas degradadas, dando-se preferência aos bairros com baixo índice de arborização,
mediante acordo a ser firmado e fiscalizado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.
Art. 22. O Poder Público Municipal implantará programa de recuperação de áreas
degradadas em áreas de proteção aos mananciais, em áreas de preservação permanente e na Reserva
da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, com o fim de criação de sumidouros de carbono,
garantia da produção de recursos hídricos e proteção da biodiversidade.
Art. 23. O Poder Público Municipal promoverá a arborização das vias públicas e a
requalificação dos passeios públicos com vistas a ampliar sua área permeável, para a consecução dos
objetivos desta lei.
TÍTULO V
INSTRUMENTOS
Seção I
Instrumentos de Informação e Gestão
Art. 24. O Poder Executivo publicará, a cada 5 (cinco) anos, um documento de
comunicação contendo inventários de emissões antrópicas por fontes e de remoções antrópicas por
sumidouros de gases de efeito estufa em seu território, bem como informações sobre as medidas
executadas para mitigar e permitir adaptação à mudança do clima, utilizando metodologias
internacionalmente aceitas.
§ 1º. Os estudos necessários para a publicação do documento de comunicação deverão
ser financiados com o apoio do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- FEMA.
§ 2º. O Poder Público Municipal, com o apoio dos órgãos especializados, deverá
implementar banco de dados para o acompanhamento e controle das emissões de gases de efeito
estufa.
Art. 25. O Poder Público Municipal estimulará o setor privado na elaboração de
inventários de emissões antrópicas por fontes e de remoções antrópicas por sumidouros de gases de
efeito estufa, bem como a comunicação e publicação de relatórios sobre medidas executadas para
mitigar e permitir a adaptação adequada à mudança do clima, com base em metodologias
internacionais aceitas.
Art. 26. O Poder Executivo divulgará anualmente dados relativos ao impacto das
mudanças climáticas sobre a saúde pública e as ações promovidas na área da saúde, no âmbito do
Município.
Art. 27. O Poder Executivo disponibilizará banco de informações sobre projetos de
mitigação de emissões de gases de efeito estufa passíveis de implementação no Município e de
habilitação ao utilizar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a fim de serem
beneficiados no Mercado de Carbono decorrente do Protocolo de Quioto e de outros mercados
similares.
Seção II
Instrumentos de Comando e Controle
Art. 28. As licenças ambientais de empreendimentos com significativa emissão de
gases de efeito estufa serão condicionadas à apresentação de um plano de mitigação de emissões e
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medidas de compensação, devendo, para tanto, os órgãos competentes estabelecer os respectivos
padrões.
Parágrafo único. O Poder Executivo promoverá a necessária articulação com os
órgãos de controle ambiental estadual e federal para aplicação desse critério nas licenças de sua
competência.
Art. 29. O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos, previsto na legislação
nacional e estadual de trânsito, constitui instrumento da política ora instituída e deverá garantir a
conformidade da frota veicular registrada no Município de São Paulo aos padrões de emissão de
poluentes e gases de efeito estufa adequados aos objetivos desta lei.
Parágrafo único. Em conformidade com a legislação nacional de trânsito e a Lei
Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, com alterações subseqüentes, o Poder Público
Municipal estabelecerá formas de integração com os órgãos competentes das outras esferas da União
para comunicação e penalização pelo descumprimento dos padrões nacionais de emissões veiculares
por veículos provenientes de outros municípios.
Seção III
Instrumentos Econômicos
Art. 30. O Poder Executivo poderá reduzir alíquotas de tributos ou promover renúncia
fiscal para a consecução dos objetivos desta lei, mediante aprovação de lei específica.
Art. 31. O Poder Executivo definirá fatores de redução de Outorga Onerosa de
Potencial Construtivo Adicional para empreendimentos que promovam o uso de energias
renováveis, utilizem equipamentos, tecnologias ou medidas que resultem em redução significativa
das emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção ou armazenamento,
a ser inserida no fator social constante da equação prevista no art. 213 do Plano Diretor Estratégico,
com as alterações subseqüentes.
Art. 32. O Poder Executivo promoverá renegociação das dívidas tributárias de
empreendimentos e ações que resultem em redução significativa das emissões de gases de efeito
estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção ou armazenamento conforme critérios e
procedimentos a serem definidos em lei específica.
Art. 33. O Poder Executivo definirá fatores de redução dos impostos municipais
incidentes sobre projetos de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, em particular daqueles
que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a fim de serem beneficiados pelo
Mercado de Carbono decorrente do Protocolo de Quioto e de outros mercados similares, conforme
critérios e procedimentos a serem definidos em lei específica.
Art. 34. O Poder Público estabelecerá compensação econômica, com vistas a
desestimular as atividades com significativo potencial de emissão de gases de efeito estufa, cuja
receita será destinada ao Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável FEMA, vinculada à execução de projetos de redução de emissão desses gases, sua absorção ou
armazenamento, ou investimentos em novas tecnologias, educação, capacitação e pesquisa,
conforme critérios e procedimentos a serem definidos em lei específica.
Art. 35. O Poder Público Municipal estabelecerá critérios e procedimentos para a
elaboração de projetos de neutralização e compensação de carbono no território do Município.
Art. 36. O Poder Público Municipal estabelecerá, por lei específica, mecanismo de
pagamento por serviços ambientais para proprietários de imóveis que promoverem a recuperação,
manutenção, preservação ou conservação ambiental em suas propriedades, mediante a criação de
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou atribuição de caráter de preservação
permanente em parte da propriedade, destinadas à promoção dos objetivos desta lei.
§ 1º. A propriedade declarada, no todo ou em parte, de preservação ambiental ou
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN poderá receber incentivo da Administração
Municipal, passível de utilização para pagamento de tributos municipais, lances em leilões de bens
públicos municipais ou serviços prestados pela Prefeitura Municipal de São Paulo em sua
propriedade.
§ 2º. O pagamento por serviços ambientais somente será disponibilizado ao
proprietário ou legítimo possuidor após o primeiro ano em que a área tiver sido declarada como de
preservação ambiental ou RPPN.
321

Legislação Brasileira Sobre Mudanças Climáticas
§ 3º. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e outros órgãos municipais
prestarão orientação técnica gratuita aos proprietários interessados em declarar terrenos localizados
no Município de São Paulo como de preservação ambiental ou RPPN.
§ 4º. O proprietário ou legítimo possuidor que declarar terreno localizado no
Município de São Paulo como de preservação ambiental ou RPPN terá prioridade na apreciação de
projetos de restauro ou recuperação ambiental do Fundo Especial do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - FEMA.
Seção IV
Contratações Sustentáveis
Art. 37. As licitações e os contratos administrativos celebrados pelo Município de São
Paulo deverão incorporar critérios ambientais nas especificações dos produtos e serviços, com
ênfase particular aos objetivos desta lei.
Art. 38. O Poder Executivo, em articulação com entidades de pesquisa, divulgará
critérios de avaliação da sustentabilidade de produtos e serviços.
Seção V
Educação, Comunicação e Disseminação
Art. 39. Cabe ao Poder Público Municipal, com a participação e colaboração da
sociedade civil organizada, realizar programas e ações de educação ambiental, em linguagem
acessível e compatível com diferentes públicos, com o fim de conscientizar a população sobre as
causas e os impactos decorrentes da mudança do clima, enfocando, no mínimo, os seguintes
aspectos:
I - causas e impactos da mudança do clima;
II - vulnerabilidades do Município e de sua população;
III - medidas de mitigação do efeito estufa;
IV - mercado de carbono.
Seção VI
Defesa Civil
Art. 40. O Poder Público Municipal adotará programa permanente de defesa civil e
auxílio à população voltado à prevenção de danos, ajuda aos necessitados e reconstrução de áreas
atingidas por eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas.
Art. 41. O Poder Público Municipal instalará sistema de previsão de eventos climáticos
extremos e alerta rápido para atendimento das necessidades da população, em virtude das mudanças
climáticas.
TÍTULO VI
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 42. Fica instituído o Comitê Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia,
órgão colegiado e consultivo, com o objetivo de apoiar a implementação da política ora instituída,
contando com a representação do Poder Público Municipal e Estadual, da sociedade civil,
especialmente das entidades populares que atuam nas políticas ambientais e urbanas, do trabalhador,
do setor empresarial e acadêmico.
TÍTULO VII
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL FEMA
Art. 43. Os recursos do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - FEMA, previsto na Lei nº 13.155, de 29 de junho de 2001, deverão ser empregados na
implementação dos objetivos da política ora instituída, sem prejuízo das funções já estabelecidas pela
referida lei.
TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 44. Os projetos que proporcionem reduções de emissões líquidas e sujeitos ao
licenciamento ambiental terão prioridade de apreciação, no âmbito do respectivo processo
administrativo, pelo órgão ambiental competente.
Art. 45. O Poder Público Municipal deverá publicar o segundo inventário de emissões
por fontes e de remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em seu território até o
ano de 2010.
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Art. 46. O inventário, inspeção, manutenção e controle das emissões de gases de efeito
estufa e poluentes de motocicletas serão objeto de programa específico, a ser implementado a partir
de 2009, para adequação da frota de motocicletas aos princípios e diretrizes desta lei, observada a
legislação federal vigente.
Art. 47. O Poder Público Municipal estabelecerá, por lei específica, no prazo de 60
dias, as regras gerais de circulação, parada e estacionamento de ônibus fretados, bem como a
definição de bolsões de estacionamento para este modal.
Parágrafo único. O Poder Executivo implementará as medidas de sua competência até
a edição da lei específica de que trata o "caput" deste artigo.
Art. 48. Em consonância com as normas federais sobre a matéria, constitui diretriz
ambiental do Município de São Paulo a utilização de óleo diesel com teor máximo de enxofre
inferior a 50 ppm (cinqüenta partes por milhão), a partir de 2009, com vistas ao alcance da meta de
redução para o nível de 10 ppm (dez partes por milhão), a partir de 2012.
Art. 49. O Poder Público Municipal implementará programa obrigatório de coleta
seletiva de resíduos no Município, bem como promoverá a instalação de ecopontos, em cada um dos
distritos da Cidade, no prazo de 2 (dois) anos a contar da entrada em vigor desta lei.
Art. 50. Os programas, contratos e autorizações municipais de transportes públicos
devem considerar redução progressiva do uso de combustíveis fósseis, ficando adotada a meta
progressiva de redução de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada ano, a partir de 2009 e a
utilização, em 2018, de combustível renovável não-fóssil por todos os ônibus do sistema de
transporte público do Município.
Parágrafo único. A meta e a prioridade previstas no "caput" deste artigo aplicam-se nas
hipóteses de aquisição e locação de veículos utilizados no transporte e serviços do Poder Público
Municipal, bem como na expansão e renovação de sua frota, ressalvados os casos de impossibilidade
técnica, devidamente justificados.
Art. 51. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 5 de junho de 2009, 456º da
fundação de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, PREFEITO
CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 5 de junho de 2009.
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Rio de
Janeiro

Lei nº 5.248, de 27 de janeiro de 2011 - Institui a Política
Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável,
dispõe sobre o estabelecimento de metas de redução de emissões
antrópicas de gases de efeito estufa para o Município do Rio de Janeiro e
dá outras providências.
LEI Nº 5.248 DE 27 DE JANEIRO DE 2011
Institui a Política Municipal sobre Mudança do Clima e
Desenvolvimento Sustentável, dispõe sobre o estabelecimento de metas
de redução de emissões antrópicas de gases de efeito estufa para o
Município do Rio de Janeiro e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei institui a Política Municipal sobre Mudança do Clima e
Desenvolvimento Sustentável.
Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei são adotados os seguintes conceitos:
I - adaptação: conjunto de iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos
sistemas naturais e humanos frente aos efeitos da mudança do clima atual ou esperado;
II - antrópico: resultado da atuação humana;
III - dióxido de carbono equivalente: medida padrão utilizada na quantificação de
emissões de gases de efeito estufa, considerando que os diversos gases apresentam diferentes
potenciais de absorção e reemissão de radiação infravermelha, correspondentes a diferentes
potenciais de aquecimento da atmosfera do planeta, sendo que o potencial de aquecimento do
dióxido de carbono foi estipulado como 1, e o dos demais gases estabelecidos como múltiplos dessa
unidade;
IV - efeitos adversos da mudança do clima: mudança no meio físico ou na biota,
resultante da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição,
resiliência ou produtividade dos ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento dos
sistemas sócioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos;
V - emissões: liberação de gases de efeito estufa e/ou seus precursores na atmosfera
numa área específica num período determinado;
VI - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás do efeito estufa, aerossol
ou precursor de gás do efeito estufa;
VII - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais e antrópicos,
que absorvem e reemitem radiação infravermelha, listados no Protocolo de Quioto - Anexo A,
identificados pela sigla GEE;
VIII - impacto: efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
IX - inventário de emissões de gases de efeito estufa: resultado da contabilização da
emissão de todas as atividades humanas que tenham impacto na liberação de gases de efeito estufa,
relativa a uma determinada unidade territorial ou instituição, durante um certo período;
X - mitigação: intervenção humana para reduzir as fontes ou fortalecer os sumidouros
de gases de efeito estufa;
XI - mudança do clima: alteração do clima que possa ser, direta ou indiretamente,
atribuída à atividade humana, modificando a composição da atmosfera mundial, e que se some
àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;
XII - Protocolo de Quioto: documento aprovado pelos países signatários da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, dentre eles o Brasil, que
estabelece a meta mundial de redução de cinco por cento das emissões antrópicas dos gases de efeito
estufa, em relação aos níveis do ano de 1990, no período de compromisso de 2008 a 2012;
XIII - sumidouro: qualquer processo, atividade ou mecanismo, que remova da
atmosfera gás do efeito estufa, aerossol ou precursor de gás do efeito estufa;
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XIV - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade ou incapacidade de um sistema, em
função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e
variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos de mudança do clima, entre os
quais a variabilidade climática e os eventos extremos.
CAPÍTULO II
Dos Princípios, objetivos e diretrizes
Art. 3º A Política Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável
atenderá aos seguintes princípios:
I - desenvolvimento sustentável, com base nos compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil, na legislação estadual sobre o tema, e na Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de
2009, que instituiu a Política Nacional de Mudanças Climáticas;
II - reconhecimento da existência da mudança do clima global e da necessidade de
estabelecimento de um Plano Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável,
bem como de programas, projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, às mudanças
climáticas e suas consequências;
III - prevenção, que consiste na adoção de medidas capazes de mitigar ou evitar a
interferência antrópica perigosa no sistema climático;
IV - mitigação, que consiste na adoção de medidas que visem à redução das emissões
antrópicas de gases de efeito estufa;
V - poluidor–pagador, que consiste no reconhecimento de que o poluidor deve arcar
com o custo do dano ambiental, evitando-se a transferência desse custo para a sociedade;
VI - equidade, segundo o qual as medidas tomadas devem levar em consideração os
diferentes contextos sócioeconômicos de sua aplicação, distribuir os ônus e os encargos decorrentes
entre os setores econômicos e as populações de modo equitativo e equilibrado;
VII - transparência e do estímulo à participação da sociedade civil nos processos
consultivo e deliberativo, com direito de acesso à informação e à educação ambiental e o acesso à
justiça nos temas relacionados à mudança do clima;
VIII - incentivo ao estudo e à pesquisa sobre as mudanças do clima e seus impactos e
ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis;
IX - ecoeficiência, que consiste na gestão e no uso racional e sustentável dos recursos
naturais;
X - cooperação institucional na realização de projetos nos âmbitos regional, nacional e
internacional, para reduzir as emissões antrópicas de gases de efeito estufa e para promover o
desenvolvimento sustentável;
XI - internalização dos custos sociais e ambientais dos empreendimentos, levando em
consideração os interesses locais, regionais, nacionais, globais e os direitos das futuras gerações.
Art. 4º A Política Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável
tem como objetivos:
I - estabelecer uma estratégia para redução das emissões antrópicas de gases de efeito
estufa no Município e uma política de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas;
II - promover ações efetivas para a necessária proteção do sistema climático;
III - assegurar a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
proteção ao meio ambiente e ao sistema climático, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
IV - fomentar projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e outros
instrumentos e mecanismos de redução de emissões ou sumidouros de gases de efeito estufa;
V - conscientizar a população acerca das mudanças do clima e do sentido de urgência
necessária à prevenção e ao enfrentamento de suas consequências;
VI - estabelecer mecanismos para estimular a modificação dos padrões de produção e
de consumo, das atividades econômicas, do transporte e do uso do solo urbano e rural, com foco na
sustentabilidade ambiental dos processos e na mitigação das emissões dos gases de efeito estufa e na
absorção de gases por sumidouros;
VII - realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis nas matrizes
energéticas do Município;
VIII - identificar vulnerabilidades e promover ações efetivas de adaptação aos
impactos negativos da mudança do clima, protegendo principalmente as populações e ecossistemas
mais vulneráveis;
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IX - garantir a participação da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos
relacionados à mudança do clima;
X - promover a ampla divulgação a respeito dos aspectos relacionados à mudança do
clima;
XI - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação científica relacionados ao
sistema climático;
XII - incentivar o uso e o intercâmbio de tecnologias e práticas ambientalmente
responsáveis para mitigação e adaptação à mudança do clima;
XIII - estimular a cooperação com outros níveis de governo, com organizações nãogovernamentais, o setor privado, a academia e organismos multilaterais para a implementação da
política de mudanças climáticas e incentivar estratégias de desenvolvimento sustentável.
Art. 5º São diretrizes da Política Municipal de Mudança sobre o Clima e
Desenvolvimento Sustentável:
I - estabelecer objetivos quantificáveis, reportáveis e verificáveis de redução de
emissões antrópicas de gases de efeito estufa no Município;
II - elaborar, atualizar e publicar, a cada quatro anos, o inventário municipal de
emissões de gases de efeito estufa (...);
III - promover pesquisas, produção e a divulgação de conhecimento sobre as
mudanças climáticas e sobre as vulnerabilidades dela decorrentes, bem como para o estabelecimento
de medidas de mitigação e adaptação das emissões de gases de efeito estufa no Município;
IV - promover e incentivar o uso de energias renováveis, como a solar e a eólica, e
estimular a utilização do sistema de iluminação natural;
V - estimular a substituição gradual dos combustíveis fósseis por outros com menor
potencial de emissão de gases de efeito estufa;
VI - estimular o desenvolvimento, a aplicação e a transferência de tecnologias, de
práticas e de processos, que reduzam ou previnam as emissões antrópicas de gases de efeito estufa;
VII - promover e apoiar ações de cooperação nacional e internacional e a transferência
de tecnologias sustentáveis;
VIII - estimular a integração do governo municipal com outros níveis de governo, a
sociedade civil organizada e os setores acadêmico e privado, em planos, projetos, programas e ações
relacionadas à mudança do clima;
IX - estimular o uso racional dos recursos naturais, promovendo uma mudança de
comportamento social em prol do consumo responsável e do incentivo à ecoeficiência.
CAPÍTULO III
Das Metas
Art. 6º Ficam determinadas metas de redução das emissões antrópicas de Gases de
efeito estufa – GEE, no Município do Rio de Janeiro para os anos de 2012, 2016 e 2020, expressas
em dióxido de carbono equivalente, em relação ao nível de emissões do Município no ano de 2005,
da forma seguinte:
I – meta para o ano de 2012: redução das emissões de GEE em oito por cento;
II – meta para o ano de 2016: redução de emissões de GEE em dezesseis por cento;
III – meta para o ano de 2020: redução de emissões de GEE em vinte por cento.
§ 1º O nível de emissões de GEE do Município do Rio de Janeiro em 2005 é fixado a
partir dos dados do primeiro inventário municipal, referentes ao ano de 1998, e das projeções
preliminares verificadas nos trabalhos de atualização do inventário.
§ 2º O volume de emissões e as metas de redução de GEE poderão ser ajustados a
partir da divulgação dos números definitivos da atualização do inventário de emissões no Município
do Rio de Janeiro.
§ 3º As emissões de GEE provenientes das empresas integrantes do Complexo
Siderúrgico da Zona Oeste serão contabilizadas em separado das demais emissões de GEE do
Município e observarão metas diferenciadas de redução, conforme a Lei n° 5.133, de 22 de
dezembro de 2009.
§ 4º As empresas integrantes do Complexo Siderúrgico da Zona Oeste devem adotar
medidas de redução e de mitigação das emissões de GEE, de compensação ambiental e de
transparência de suas atividades, conforme previsto na Lei n° 5.133, de 22 de dezembro de 2009.
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Art. 7º O planejamento e a estratégia para o cumprimento das metas municipais de
redução de emissão de GEE deverão considerar um esforço de redução das emissões sob
responsabilidade da Prefeitura, de ações do Governo Federal e do Governo do Estado do Rio de
Janeiro e de iniciativas do setor privado e da sociedade civil do Município.
Art. 8º As obras, programas, ações e projetos da Prefeitura, inclusive de urbanização e
revitalização, sempre que possível, deverão considerar os objetivos de cumprimento das metas de
redução de emissões de GEE e estimar seus respectivos impactos em termos de emissões de GEE.
Art. 9º Nas licitações e contratos a serem realizados pelos órgãos e entidades
integrantes de qualquer dos poderes do Município do Rio de Janeiro, deve ser considerada como
critério de seleção, sempre que possível, a aquisição de produtos e serviços ambiental e socialmente
sustentáveis.
CAPÍTULO IV
Das Estratégias de Mitigação e Adaptação
SEÇÃO I
Do gerenciamento de resíduos
Art. 10 Sem prejuízo do disposto em lei especial, nas ações referentes ao
gerenciamento de resíduos deverão ser observadas as seguintes diretrizes:
I – redução da geração de resíduos urbanos, esgotos domésticos e efluentes industriais;
II – reciclagem ou reutilização de resíduos urbanos, inclusive do material de entulho
proveniente da construção civil e da poda de árvores, de esgotos domésticos e de efluentes
industriais;
III – tratamento e disposição final de resíduos, preservando as condições sanitárias e
promovendo a redução das emissões de GEE;
IV – fomento de padrões ambientalmente sustentáveis de produção, comércio e
consumo, de maneira a privilegiar a utilização de materiais com menor impacto ao meio ambiente e
a redução da geração de resíduos;
V - geração de receitas e benefícios econômicos, inclusive com exploração de créditos
de carbono, e a garantia a adequada disposição final dos resíduos, mediante a utilização de técnicas
ambientalmente sustentáveis e propiciadoras do aproveitamento de energia;
VI - criação de mecanismos de geração de trabalho e de renda, beneficiando as
populações mais desassistidas do Município envolvidas com a reciclagem e a coleta de resíduos;
VII - resguardo à biodiversidade e à preservação do meio ambiente e da qualidade de
vida.
SEÇÃO II
Dos Transportes
Art. 11 O planejamento do setor de transportes e de mobilidade urbana do Município
do Rio de Janeiro deverá incorporar medidas de mitigação das emissões de gases de efeito estufa,
consoante o estabelecido no art. 6º.
Parágrafo único. Dentre as medidas previstas no caput deste artigo estão:
I – incorporação da dimensão climática no planejamento da malha viária e da oferta
dos diferentes modais de transportes;
II – adequação da oferta de transporte coletivo no Município e desestímulo do uso do
transporte individual motorizado;
III - racionalização e redistribuição da demanda de transporte pelo espaço viário,
integrando os diversos modais;
IV – facilitação da integração das modalidades de transporte e a mobilidade urbana no
Município;
V – estímulo ao transporte não motorizado, com implementação de infraestrutura de
suporte e de medidas operacionais para o pedestre e para o uso da bicicleta, valorizando sua
articulação com outros modos de transporte;
VI – melhora da fluidez do tráfego e diminuição dos picos de congestionamentos;
VII – substituição gradativa da utilização dos combustíveis fósseis por outros com
baixo teor de carbono;
VIII - incentivo à utilização de combustíveis renováveis na frota de veículos, como os
biocombustíveis;
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IX – promoção de campanhas de conscientização para incentivar o uso racional do
automóvel e informar a população a respeito dos impactos locais e globais no uso de veículos
automotivos e do transporte individual;
X - controle e monitoramento da frota de veículos do Município;
XI - reordenamento do espaço viário e as linhas de tráfego para incentivar o uso do
transporte coletivo;
XII – inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental e de estímulo à mitigação de
GEE na aquisição de veículos da frota do Poder Público e na contratação de serviços de transportes,
estimulando o uso de tecnologias que utilizem combustíveis renováveis;
XIII – elaboração de Programa de Controle da Poluição Veicular – PCPV, tendo
como base o inventário de emissões de fontes móveis e o monitoramento da qualidade do ar;
XIV - interação com a União e as autoridades competentes na regulamentação do
setor aéreo para o estabelecimento de padrões e limites para emissões de GEE provenientes de
atividades de transporte aéreo no Município.
SEÇÃO III
Da Energia
Art. 12 Serão objeto de execução coordenada entre os órgãos do Poder Público
Municipal as seguintes medidas:
I - criação de incentivos para a geração de energia descentralizada no Município, a
partir de fontes renováveis;
II - promoção de esforços para a eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis e
para a criação de incentivos à geração e ao uso de energia renovável;
III - promoção e adoção de programas de eficiência energética e energias renováveis
em edificações, indústrias e transportes;
IV - promoção e adoção de programa de rotulagem de produtos e processos eficientes,
sob o ponto de vista energético e de mudança do clima;
V - criação de incentivos fiscais e financeiros para pesquisas relacionadas à eficiência
energética e ao uso de energias renováveis em sistemas de conversão de energia;
VI - promoção do uso dos melhores padrões de eficiência energética e do uso de
energias renováveis na iluminação pública.
SEÇÃO IV
Da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico
Art. 13 O Poder Público deverá adotar medidas de estímulo à pesquisa e à geração de
conhecimento sobre as mudanças climáticas, tais como:
I – apoio à pesquisa científica, em especial quanto às áreas com impacto na questão da
mudança do clima e do estudo das vulnerabilidades climáticas no Município;
II – promoção da divulgação e do uso de tecnologias aplicáveis ao combate à mudança
do clima;
III – estímulo à instalação, no Município, de empresas que atuem no desenvolvimento
de tecnologias aplicáveis ao combate à mudança do clima;
IV – integração dos resultados das pesquisas técnico-científicas às ações de governo.
SEÇÃO V
Das Ações de Adaptação aos Impactos das Mudanças do Clima
Art. 14 O Poder Público municipal adotará programa permanente de defesa civil
voltado à prevenção de danos, à assistência aos necessitados e à reconstrução de áreas atingidas por
eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas.
Art. 15 O Programa de Defesa Civil do Município deverá monitorar os fatores de risco
à vida e à saúde decorrentes da mudança do clima, bem como implementar as medidas necessárias
de prevenção e tratamento, de modo a evitar ou minimizar os impactos sobre a saúde pública.
Parágrafo único. O Programa de Defesa Civil do Município deverá incluir ações
educativas voltadas para a prevenção de danos e o auxilio à população mais exposta a eventos
extremos decorrentes das mudanças do clima.
SEÇÃO VI
Da Ecoeficiência
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Art. 16 O Poder Executivo Municipal deverá implementar um Programa de
Ecoeficiência e Sustentabilidade Ambiental de recursos e insumos materiais da Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro.
Art. 17 O Programa de Ecoeficiência e Sustentabilidade Ambiental deverá prever o
consumo eficiente e racional de recursos materiais, tais como:
I – água;
II – energia;
III – papel;
IV – gás e combustíveis.
Parágrafo único. O Programa de Ecoeficiência e Sustentabilidade Ambiental deverá
estimular a utilização de materiais recicláveis e que minimizem o impacto ao meio ambiente, de
insumos com baixo teor de carbono e de fontes renováveis de energia.
Art. 18 O Poder Público Municipal adotará as seguintes diretrizes básicas para o
cumprimento da Política de Ecoeficiência e Sustentabilidade Ambiental:
I - economia do consumo de bens e serviços;
II - minimização da geração de resíduos e implementação da coleta seletiva;
III - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
IV - redução e compensação de emissões;
V - racionalização do uso de recursos naturais;
VI - educação para a sustentabilidade.
CAPÍTULO V
Dos Instrumentos
Art. 19 São instrumentos da Política Municipal sobre Mudança do Clima e
Desenvolvimento Sustentável:
I - Plano Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável;
II - Fórum Carioca sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável;
III - Fundo Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável;
IV - incentivos fiscais e financeiros e econômicos para estimular ações de mitigação e
de adaptação às mudanças do clima;
Art. 20 O Poder Público Municipal elaborará o Plano Municipal sobre Mudança do
Clima e Desenvolvimento Sustentável, que conterá o detalhamento das estratégias e ações previstas
no Capítulo IV desta Lei.
Art. 21 Fica instituído o Fórum Carioca sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento
Sustentável, instância de caráter consultivo, com o objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade
e o governo do Município do Rio de Janeiro a discutirem os problemas decorrentes das mudanças
do clima e promover o desenvolvimento sustentável, contribuindo para o crescimento econômico, a
preservação ambiental e o desenvolvimento social.
Art. 22 Fica instituído o Fundo Municipal sobre Mudança do Clima e
Desenvolvimento Sustentável, que direcionará as aplicações públicas e privadas para o
desenvolvimento das seguintes atividades:
I - projetos que resultem na mitigação das emissões de GEE no Município do Rio de
Janeiro;
II - fomento e a criação de tecnologias e projetos de energia limpa nos vários setores
da economia;
III - educação ambiental e capacitação técnica na área de mudanças climáticas;
IV - estímulo e apoio às cadeias produtivas sustentáveis e ecoeficientes;
V - pesquisa e criação de sistemas e metodologias de projeto e de inventários que
contribuam para a redução de emissões líquidas de GEE;
VI - projetos de adaptação aos impactos das mudanças climáticas no Município.
Art. 23 A composição dos recursos do Fundo Municipal de Mudanças do Clima e
Desenvolvimento Sustentável será proveniente das seguintes fontes:
I - receitas oriundas de multas aplicadas em virtude de infrações ambientais;
II - receita das compensações econômicas provenientes de atividades com significado
potencial de emissões de GEE;
III - recursos oriundos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e dos Fundos Estadual
e Federal sobre mudanças do clima;
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IV – recursos oriundos de convênios ou contratos firmados entre o Município e
outros entes da Federação;
V - dotações orçamentárias do Município e crédito adicionais;
VI - aplicações, inversões, doações, empréstimos e transferências de outras fontes
nacionais ou internacionais, públicas ou privadas.
Art. 24 O Poder Público Municipal estabelecerá critérios e procedimentos para a
elaboração de projetos de neutralização e de compensação de carbono no Município.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais
Art. 25 As licenças ambientais de empreendimentos com significativa emissão de GEE
serão condicionadas à apresentação de um plano de mitigação de emissões e de medidas de
compensação, na forma da legislação específica.
Art. 26 O Poder Público editará os atos que se fizerem necessários para a
regulamentação da presente Lei.
Art. 27 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO PAES
Lei Aspásia Camargo de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável do
Município do Rio de Janeiro

331

