DE
ECRETO Nº
N 57.547, DE 29 DE
E NOVEMB
BRO DE 20011
R
Regulamen
nta o artigo
o 4º da Lei nº 14.626
6, de 29 de novembroo 2011, e dá
d
provid
dências corrrelatas
GER
RALDO AL
LCKMIN, Governador
G
r do Estado
o de São Paulo,
P
no uuso de sua
as
atrib
buições leg
gais,
Decrreta:
Artig
go 1º - O valor
v
recolh
hido a títul o de Taxa Ambiental Estadual,, nos termo
os
do a
artigo 4º e seguintes
s
da
d Lei nº 1
14.626, de 29 de nov
vembro de 2011, não
o
implica aumen
nto de carga tributária
a, destinan
ndo-se, tão
o somente, a permitirr a
transsferência, para o sisttema ambi ental estad
dual, de pa
arte dos reecursos
arreccadados por
p meio da
a Taxa de Controle e Fiscalizaç
ção Ambieental, institu
uída
pela Lei federa
al nº 6.938, de 31 de agosto de
e 1981, alte
erada pelaa Lei nº 10.165,
de 2
27 de dezembro de 2000.
Artig
go 2º - O Secretário
S
do Meio A
Ambiente, por
p meio de resoluçãão, em
confformidade com as dis
sposições de convên
nio a ser firrmado entrre o Estado
o,
por iintermédio
o da Secrettária do Me
eio Ambien
nte e a Uniião, por meeio do Insttituto
Brassileiro do Meio
M
Ambie
ente e dos Recursos Naturais Renováveis
R
s - IBAMA
A,
estabelecerá:
I - oss procedim
mentos para
a a inscriçã
ão no Cad
dastro Amb
biental Estaadual, a qu
ue se
referrem os artiigos 1º, 2º e 3º da Le
ei nº 14.626, de 29 de
e novembrro 2011;
II - o modelo e a forma de entrega do relatório anual da
as atividadees exercidas
pelas pessoass físicas ou jurídicas q
que se ded
dicam às atividades
a
a que se re
efere
o arttigo 8º da Lei
L nº 14.6
626, de 29 de novembro de 201
11;
III - o
os procedimentos de
e cobrança
a da Taxa Ambiental
A
Estadual.
Pará
ágrafo úniico - A fim de não ca
ausar impa
acto na ges
stão adminnistrativa e
finan
nceira dos contribuintes, a reso
olução a qu
ue se referre o “caputt” deste arttigo
tamb
bém deverrá prever:
1. a manutenção da siste
emática de
e um único
o documentto arrecadaatório,
compensando--se, de forma automa
atizada, os
s valores devidos
d
a tíítulo de Ta
axa
de C
Controle e Fiscalizaçã
ão Ambien
ntal, a cargo do IBAM
MA, e de Taaxa Ambie
ental
Esta
adual;
2. prrocedimento unificado e inform atizado pa
ara a presta
ação, de foorma única
a,
das informaçõe
es exigidas
s pelos relatórios de atividades
s, federal e estadual.
Artig
go 3º - O Fundo
F
Esp
pecial de D
Despesa a que
q se refe
ere o Decrreto nº 27.1
143,
de 3
30 de junho
o de 1987, e alteraçõ
ões posteriores, pass
sa a vinculaar-se ao
Gabinete do Secretário do
d Meio Am
mbiente e a denomin
nar-se Funddo Especia
al de
Desp
pesa para Preservaç
ção da Biod
diversidade e dos Re
ecursos Naaturais FPB
BRN.

Artigo 4º - O artigo 2º do Decreto nº 27.143, de 30 de junho de 1987, com a
redação dada pelo Decreto nº 55.366, de 22 de janeiro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º - Constituem receitas do Fundo os recursos provenientes de:
I - contribuições e doações diversas;
II - venda de publicações e outros materiais institucionais;
III - extração de cópias reprográficas;
IV - pagamentos de natureza não tributária decorrentes da prestação de
serviços técnicos;
V - recolhimentos relativos a laudos de vistoria e pagamento de Preço de
Análise;
VI - convênios, acordos, termos de cumprimento de exigência ambiental e
termos de ajustamento de conduta, quando tenham por objeto o
desenvolvimento de atividades de preservação de recursos naturais, incluídas
sua conservação, recuperação e proteção;
VII - leilões de materiais apreendidos;
VIII - multas por infringência à legislação ambiental,
aplicadas no âmbito do órgão a que se vincula o Fundo;
IX - garantias retidas em contratos administrativos e multas contratuais, quando
decorrentes de ajustes celebrados com recursos próprios;
X - indenizações e restituições de seguros diversos, cujo objeto tenha sido
custeado com recursos próprios;
XI - aplicações financeiras de recursos próprios;
XII - recursos decorrentes de compensação ambiental, nos termos da Lei
federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000;
XIII - receitas provenientes da arrecadação da Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental do Estado de São Paulo - Taxa Ambiental Estadual, instituída pela
Lei nº 14.626, de 29 de novembro de 2011.
§ 1º - As receitas a que se referem os incisos II a V e o inciso VII deste artigo
reverterão ao Fundo quando provenientes de atividades relacionadas às
Coordenadorias da Secretaria do Meio Ambiente.
§ 2º - as receitas previstas nos incisos XII e XIII deste artigo serão mantidas em
rubricas ou contas próprias, com gestão e prestação de contas independente e
individualizada.”. (NR)
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2011
GERALDO ALCKMIN
Bruno Covas
Secretário do Meio Ambiente
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2011.

