
I SEMINÁRIO PAULISTA SOBRE PAGAMENTO POR SERVIÇOS A MBIENTAIS

CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO RELEVANTE

Sílvia Helena Nogueira Nascimento
Procuradoria Geral do Estado

03.11.2009



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

FEDERAÇÃO

- Art.18 CF – organização político-

administrativa compreende a União, EE, DF e 

Municípios como entes autônomos



PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  - Art.37 CF

LEGALIDADE   - PREVISÃO LEGAL

- MOTIVAÇÃO ATOS ADMINISTRATIVOS

- PROCESSO ADMINISTRATIVO

- INTERESSE PÚBLICO

MORALIDADE

IMPESSOALIDADE

PUBLICIDADE

EFICIÊNCIA

ADMINISTRAADMINISTRAÇÇÃO PÃO PÚÚBLICABLICA



FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – art.5º, XXIII

- Rural: utilização adequada dos recursos naturais di sponíveis e 

preservação do meio ambiente (art.186, II)

ATIVIDADE ECONÔMICA

Princípios (art.170):

- Função social da propriedade (III)

- Defesa do meio ambiente, com tratamento diferenciad o conforme o 

impacto ambiental de bens e serviços e seus process os de produção 

e de prestação  (VI)

- Redução das desigualdades regionais e sociais

MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIMEIO AMBIENTE NA CONSTITUI ÇÇÃO FEDERALÃO FEDERAL



MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIMEIO AMBIENTE NA CONSTITUI ÇÇÃO FEDERALÃO FEDERAL

Art. 225 - Todos têm direito ao meio  ao ambiente 
ecologicamente equilibrado , bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao P oder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações

ATRIBUIÇÕES PODER PÚBLICO

- preservar e restaurar os processos ecológicos essen ciais 

- prover o manejo ecológico das espécies e ecossistem as

- incentivo a tecnologias de menor potencial ofensivo

- licenciamento e fiscalização ambiental



COMPETÊNCIA LEGISLATIVA

União:
- privativa – art.22
- concorrente – art.24

Estados e DF:
- concorrente e suplementar – art.24

Municípios:
- interesse local – art.30, I
- suplementar – art.30,II
- promoção do ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano – art.30, VIII

MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIMEIO AMBIENTE NA CONSTITUI ÇÇÃO FEDERALÃO FEDERAL



COMPETÊNCIA CONCORRENTE

- Art.24: U, EE e DF legislar concorrentemente sobre:

VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle de poluição

VII – proteção ao patrimônio paisagístico

MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIMEIO AMBIENTE NA CONSTITUI ÇÇÃO FEDERALÃO FEDERAL



LEI FEDERAL Nº6.938, de 31.08.1981

OBJETIVOS – Art.4º

– compatibilizar desenvolvimento econômico-social co m a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equil íbrio 
ecológico

– definir áreas prioritárias de ação governamental r elativas à
qualidade e ao equilíbrio ecológico

– difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente e formação 
de uma consciência pública sobre a necessidade de p reservação 
da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;

– preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à
sua utilização racional e disponibilidade permanent e, concorrendo 
para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida 

POLPOLÍÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTETICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE



POLPOLÍÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTETICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

LEI FEDERAL Nº6.938, de 31.08.1981

INSTRUMENTOS– Art.9º

- instrumentos econômicos, como concessão florestal, 
servidão ambiental, seguro ambiental e outros

- incentivo a tecnologias voltadas à melhoria do meio 
ambiente



CONSTITUICONSTITUIÇÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULOÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ARTIGO 193

- o Estado, mediante lei, criará um sistema de administração 
da qualidade ambiental, proteção controle e 
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos 
recursos naturais

OBJETIVO

- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais 
das espécies e dos ecossistemas (IX)



SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTESISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

LEI ESTADUAL Nº 9.509/97

PRINCÍPIOS

- adoção de medidas, nas diferentes áreas de ação pública e 

junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio 

ambiental e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a 

degradação em todas as suas formas  e impedindo ou 

mitigando os impactos ambientais negativos e recuperando o 

meio ambiente degradado (I)

- preservação e restauração dos processos ecológicos 

essenciais das espécies e ecossistemas (XI)



SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTESISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

LEI ESTADUAL Nº 9.509/97

PRINCÍPIOS

- instituição de programas especiais mediante a integração de 

todos os órgãos públicos, incluindo os de crédito, objetivando 

incentivar os proprietários e usuários de áreas rurais a 

executarem as práticas de conservação de recursos 

ambientais, especialmente do solo e da água, bem como de 

preservação e reposição das matas ciliares e replantio de 

espécies nativas  (XIV)



SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTESISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

LEI ESTADUAL Nº 9.509/97

PRINCÍPIOS

- estímulo e contribuição para a recuperação da vegetação 

em áreas urbanas, com plantio de árvores, preferencialmente 

frutíferas, objetivando especialmente a consecução de índices 

mínimos de cobertura vegetal  (XXI)



PAGAMENTO POR SERVIPAGAMENTO POR SERVIÇÇOS AMBIENTAISOS AMBIENTAIS

QUESTÕES DE ORDEM JURÍDICA

- implementação do instrumento econômico mediante lei que autorize programas 

específicos: interesse público, publicidade e impessoalidade

- pagamento para ações que favoreçam a conservação, manutenção, ampliação ou 

restauração de serviços ecossistêmicos - adicionalidade

- pagamento pela adicionalidade dissociado da valoração do ecossistema

- possibilidade de ações em áreas especialmente protegidas, desde que 

demonstrada a adicionalidade e o imóvel esteja em situação regular perante a 

legislação ambiental

- necessidade de gestão e fiscalização eficientes


