
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

PROCURADORIA GERAL 

LEI Nº 8.989, DE 10 DE JULHO DE 2018. 

 

Cria o Fundo Municipal de Pagamento por Serviços 
Ambientais (FMPSA), instrumento de suporte 
financeiro para o desenvolvimento do Programa 
Municipal de Serviços Ambientais (PSA), instituído 
no Município de Piracicaba pela Lei nº 8.013/2014 
e a Unidade Gestora do PSA, altera as Leis nº 
8.013/14, 8.663/17, 8.721/17 e dá outras 
providências. 

BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições, 

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte 

L E I  N º  8 9 8 9  

Art. 1º  Fica criado o Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - FMPSA, 
instrumento de suporte financeiro para o desenvolvimento do Programa Municipal de Serviços 
Ambientais - PSA, instituído no Município de Piracicaba pela Lei Municipal nº 8.013, de 08 de outubro de 
2.014, segundo os critérios estabelecidos nesta Lei e em seu regulamento. 

Parágrafo único. O Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - FMPSA é 
vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, subordinada ao Prefeito Municipal. 

Art. 2º  Constituem recursos do FMPSA: 

I - recursos oriundos de medidas judiciais de transações penais de menor potencial ofensivo; 

II - recursos oriundos de medidas compensatórias, tais como Compensação Ambiental, TACs 
e outros acordos judiciais estabelecidos junto ao Ministério Público Estadual; 

III - recursos da cobrança pelo uso da água destinado pelos Comitês de Bacias Hidrográficas; 

IV - dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual Municipal e em seus créditos adicionais; 

V - doações, empréstimos e transferências realizadas, por pessoas físicas ou jurídicas, 
nacionais ou internacionais, públicas ou privadas, desde que aceitas as regras de divulgação e propaganda 
do apoio definido em regulamento; 

VI - recursos de pessoas físicas e jurídicas efetuadas com a finalidade específica de realizar o 
pagamento pelos serviços ambientais; 

VII - recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com órgãos 
e entidades da administração pública federal, estadual ou municipal;  

VIII - recursos oriundos dos Fundos Públicos Nacionais, como o Fundo Nacional do Meio 
Ambiente (Lei Federal nº 7.797/89), o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (Lei Federal nº 
11.284/06), o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Lei Federal nº 12.114/09), fundos destinados à 
ações rurais, dentre outros; 

IX - recursos provenientes de acordos bilaterais ou multilaterais sobre o clima, biodiversidade, 
serviços ambientais, serviços em áreas rurais e desenvolvimento sustentável, desde que o acordo não se 



configure que os serviços ambientais sejam a autorização para que a poluição ocorra em outro município, 
estado ou país; 

X - quaisquer outras fontes de recursos relacionados à conservação da biodiversidade, 
mudanças climáticas, recursos hídricos, utilização dos recursos naturais e melhorias em áreas rurais. 

Art. 3º  Os recursos do FMPSA em consonância com as diretrizes da PMSA serão aplicados, 
por meio de aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMDER e/ou por meio de 
editais específicos, em: 

I - Pagamento do Serviço Ambiental prestado pelo provedor por meio de contrato; 

II - repasse a organizações da sociedade civil de interesse público e organizações não 
governamentais brasileiras e sem fins lucrativos, devidamente legalizados para execução das ações e/ou 
prestação de serviços inerentes ao Programa; 

III - estudos, caracterização e levantamentos ambientais e socioeconômicos necessários ao 
desenvolvimento e implementação do PMPSA; 

IV - despesas com aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros e 
aquisição de materiais permanentes e equipamentos, destinados ao desenvolvimento, manutenção e 
execução do PMPSA; 

V - ações de monitoramento, fiscalização, controle e avaliação dos impactos ambientais e 
socioeconômicos do programa no município; 

VI - assistência técnica (recursos destinados a ações complementares ao PSA em si, como 
restauração de áreas, produção de mudas, construção de cercas, regularização fundiária, etc.); 

VII - eventos e programas de educação ambiental voltado especialmente para agricultores 
familiares e empreendedores familiares rurais, tendo em vista disseminar os benefícios da conservação 
ambiental; 

VIII - estudos ou análises de vulnerabilidade aos impactos da mudança do clima. 

§ 1º O FMPSA será gerido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMDER, 
cabendo as seguintes atribuições: 

I - gerenciar os recursos do FMPSA, propor e aprovar políticas de aplicação de seus recursos; 

II - autorizar o pagamento por serviços ambientais; 

III – estabelecer plano de aplicação dos recursos provenientes do FMPSA, em consonância 
com o Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual; 

IV – encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças, os demonstrativos de receita e despesa 
do Fundo ora criado; 

V - assinar, juntamente com o Prefeito Municipal, convênios, contratos, acordos e outros 
ajustes referentes a recursos que se incorporarão às receitas municipais e que serão administradas 
através do FMPSA. 

§ 2º Estão vedados os pagamentos nas seguintes situações: 

I - a pessoas físicas e jurídicas inadimplentes em relação aos compromissos assumidos em 
decorrência da Lei nº 8.013/2014, que instituiu o PMSA; 

II - que envolva propriedade ou posse situada em unidade de conservação da natureza 
pendente de regularização fundiária. 

Art. 4º  As peças de planejamento e os orçamentos do FMPSA serão elaborados e 
administrados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, observando-se os padrões e 
normas estabelecidas na legislação pertinente e integrarão o orçamento do Município. 



Art. 5º  Os recursos financeiros destinados ao FMPSA serão depositados em contas bancárias 
vinculadas, em estabelecimentos bancários oficiais, sob o título Fundo Municipal de Pagamento por 
Serviços Ambientais – FMPSA. 

Art. 6º  Constituem ativos do FMPSA: 

I - disponibilidade monetária em bancos ou instituições financeiras de crédito, oriunda das 
receitas específicas; II - direitos que, porventura, sejam constituídos ou adquiridos; 

III - bens móveis, imóveis ou semoventes que lhe forem destinados ou adquiridos e que 
poderão ser objeto de inversão financeira. 

Art. 7º  Constituem passivos do FMPSA: 

I - obrigações de qualquer natureza assumidas para sua manutenção ou financiamento; e 

II - despesas constituídas para execução de projetos, programas, ações, atividades, serviços, 
aquisição de bens, equipamentos e materiais de consumo ou permanentes. 

Art. 8º  As prestações de contas das despesas do FMPSA deverão ser enviadas à Secretaria 
Municipal de Finanças em períodos não superiores a 04 (quatro) meses. 

§ 1º As prestações de contas anuais das receitas e despesas do FMPSA deverão ser enviadas 
à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 1º de março do ano subsequente ao da utilização da verba. 

§ 2º A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento divulgará, mensalmente, relatório 
descritivo e analítico referente às receitas auferidas e despesas realizadas com os recursos do FMPSA. 

§ 3º Os equipamentos e materiais permanentes, adquiridos com recursos do FMPSA serão 
incorporados ao patrimônio do Município sob administração da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. 

§ 4º No caso de extinção do FMPSA, seus bens e patrimônio serão incorporados ao patrimônio 
do Município. 

Art. 9º  Com a finalidade de acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas nas áreas 
contempladas pelo Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) fica instituída 
Unidade Gestora do Programa - UGP/PSA, com 01 (um) representante titular e respectivo suplente de 
cada um dos seguintes órgãos: 

I - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; 

II - Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 

III - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba; IV – Instituto de Pesquisas e 
Planejamento de Piracicaba;  

V - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMDER; 

VI - CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica Regional ou representante do Escritório de 
Desenvolvimento Regional - EDR, do Governo do Estado de São Paulo; 

VII - Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba - AFOCAPI. 

§ 1º Quando o projeto envolver o repasse de recursos financeiros no âmbito da Agência das 
Bacias PCJ deverá integrar a UGP/PSA, representante desta entidade. 

§ 2º Caberá à UGP/PSA: 

I - enquanto equipe técnica, realizar todos os trabalhos previstos no Decreto Municipal nº 
17.218, de 19 de setembro de 2.017, que regulamentou o Programa Municipal de Pagamento por Serviços 
Ambientais - PSA; 

II - exercer atividades de apoio e orientação aos proprietários/provedores de serviços 
ambientais, além de promover o despertar do empreendedorismo de forma sustentável; 



III – procurar novas parcerias, a fim de realizar com sucesso a adequação ambiental, apoio e 
orientação no processo de regularização e melhoria da produção agrícola; 

IV - promover o debate sobre questões relacionadas à execução do PSA e a gestão de recursos 
naturais no território onde os projetos serão realizados; 

V - emitir relatório de acompanhamento sobre a execução de cada projeto do PSA, com 
parecer fundamentado de aprovação ou, quando for o caso, contestando as ações executadas, elencando 
as adequações necessárias, ou providências cabíveis para o bom andamento do projeto, sempre com as 
devidas justificativas; 

VI - aprovar seu Regimento Interno e atualizá-lo, quando necessário, prevendo nele as regras 
para o regular funcionamento da UGP/PSA. 

Art. 10.  A Lei nº 8.663, de 03 de julho de 2017 - Plano Plurianual do Município para o período 
de 2018 a 2021, fica acrescida do Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - FMPSA, criado 
por esta Lei. 

Parágrafo único. O ANEXO II - “Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras”, 
que faz parte integrante da Lei nº 8.663, de 03 de julho de 2017 - Plano Plurianual para o período de 2018 
a 2021 e o ANEXO I - “Estrutura Orçamentária”, que faz parte integrante da Lei nº 8.721, de 20 de 
setembro de 2017 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, ficam acrescidos de mais um 
Órgão/Unidade Orçamentária/Unidade Executora, com a seguinte redação:  

Órgão 10710 Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - FMPSA 

Unidade 
Orçamentária 

107100 Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - FMPSA 

Unidade Executora 10711 Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - FMPSA 

Art. 11.  A Ação de nº 516, denominada de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA 
Preservando o Futuro, fica vinculada ao Órgão 10710 - Fundo Municipal de Pagamento por Serviços 
Ambientais - FMPSA e altera o ANEXO III - “Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento 
do Programa Governamental”, constante da Lei nº 8.663, de 03 de julho de 2017 - Plano Plurianual para 
o período de 2018 a 2021 e o ANEXO V - “Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do 
Programa Governamental”, constante da Lei nº 8.721, de 20 de setembro de 2017 – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2018, conforme planilhas que ficam fazendo parte integrante da presente Lei. 

Art. 12.  Fica o Poder Executivo, autorizado realizar por decreto o remanejamento das 
dotações orçamentárias nº 11012 – 18.544.0026.2516 com Fonte de Recursos do Tesouro Municipal até 
os limites de seus créditos, para abertura de crédito adicional especial no Órgão 10710 - Fundo Municipal 
de Pagamento por Serviços Ambientais – FMPSA nas seguintes classificações orçamentárias: 

10711 - 18.544.0026.2516 - Pagamento por Servicos Ambientais - PSA Preservando o Futuro 
339036 - Outros Serv. Terc. P. Física 
339039 - Outros Serv. Terc. P. Jurídica 
339048 - Auxílio Financeiro a Pessoa Física 
449051 - Obras e Instalações 
449052 - Equipamento e Material Permanente 

Parágrafo único. Os recursos para atendimento da abertura do crédito adicional especial de 
que trata o caput deste artigo serão conforme previsto no inciso III, § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 
4.320/64 e suas alterações. 

Art. 13.  Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir por decreto, crédito adicional suplementar, 
nas dotações vinculadas ao Fundo Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais – FMPSA até o limite 
de suas efetivas arrecadações, se houver. 

Art. 14. Na Lei nº 8.013, de 08 de outubro de 2.014, onde se lê: 



“Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente e/ou Serviço Municipal de Água e Esgoto 
de Piracicaba” 

Leia-se: 

“Prefeitura Municipal” 

Art. 15.  O art. 8º da Lei nº 8.013, de 08 de outubro de 2.014, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 8º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias nº 10711 – 18.544.0026.2516 – 339036/ 339039/ 339048/ 449051/ 449052 do Fundo 
Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (FMPSA), vigentes para o exercício de 2018 e suas 
respectivas para os exercícios seguintes, suplementadas, oportunamente, se necessário.” (NR) 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Município de Piracicaba, 10 de julho de 2018. 

BARJAS NEGRI 
Prefeito Municipal 

JOSÉ ADMIR MORAES LEITE 
Secretário Municipal de Finanças 

JOSÉ OTÁVIO MACHADO MENTEN 
Secretário Municipal Do Meio Ambiente 

MILTON SÉRGIO BISSOLI 
Procurador Geral do Município 

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba. 

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT 
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa 

Este texto não substitui o publicado no DOM de 17.07.2018 


