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Nova Instrução Normativa IBAMA regula
procedimento para apuração de infrações

Mudanças
Climáticas: COP 18
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com até US$ 100 bilhões até 2020.

Contribuição financeira por serviços ecossistêmicos no RJ
Em 23 de novembro, foi publicado no Rio de Janeiro o Decreto nº 43.946/2012, regulamentando a contribuição financeira
devida em razão dos serviços ecossistêmicos proporcionados por unidades de conservação estaduais. Conforme preceitua o novo
decreto, empresas de transmissão e distribuição de energia elétrica que se beneficiem da proteção oferecida por uma unidade de
conservação estadual, bem como os usuários de antenas que explorem serviço ou atividade obtido ou desenvolvido a partir dos
recursos naturais de tais unidades, estarão sujeitos a pagamento de contribuição financeira para a implementação e manutenção
dessas unidades. O INEA, órgão ambiental estadual, deverá avaliar cada serviço ecossistêmico oferecido pelas unidades de
conservação, visando constituir procedimento administrativo para cobrança da contribuição. A cobrança será implementada
mediante termo de compromisso celebrado com o beneficiário/explorador dos serviços ecossistêmicos, instrumento que deverá
abordar, além das questões relativas ao pagamento da contribuição, medidas para minimizar danos causados pela atividade.
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