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Institui o Programa Crédito Moeda Verde 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:

      Artigo 1° - Fica instituído o Programa Crédito Moeda Verde no âmbito do Estado de Mato Grosso, que
consiste em um programa de operação e registro de instrumentos representativos dos ativos de natureza
intangível, incorpóreo, transacionável e transferível, originários da atividade de conservação e ampliação de
florestas nativas, denominado Moeda Verde.

  §1º. O Programa Crédito Moeda Verde é gerada pelo compromisso de produzir benefícios ambientais
através da proteção da natureza, associado a um plano de negócios que visa o desenvolvimento sustentável
do Estado de Mato Grosso.

  §2º. O Crédito Floresta tem por objetivo  estimular a expansão da base econômica em consonância com a
dinâmica da economia verde, expressa em baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos naturais
e busca pela inclusão social.

 

Artigo 2º- Para efeitos desta Lei são considerados bens de natureza intangível os títulos e certificados
públicos ou privados decorrentes de projetos desenvolvidos em áreas de vegetação nativa, preservadas e
conservadas nos termos do art. 3º, inciso XXVII, da Lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012,
devidamente verificados, validados, registrados e custodiados como ativos de natureza econômica,
classificada sob o código 0220-9/06 na Tabela de Classificação Nacional de Atividade Econômica, com seus
devidos instrumentos de lastro de origem.

           Parágrafo Único.  Os certificados comprobatórios da origem do bem intangível consistem em
instrumentos representativos com valoração e quantificação, emitidos por instituições de guarda e
conservação de documentos, que conferem a seu portador a propriedade do direito creditório sobre ele, cuja
existência foi previamente verificada por empresas certificadoras com credibilidade internacional, podendo
ser vendidos ou negociados.



Artigo 3º- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os certificados públicos decorrentes da execução do
Programa instituído por esta lei, captar recursos, lastrear operações financeiras e dar garantias para
execução do respectivo projeto, obedecidas as normas de finanças públicas estabelecidas na legislação
pertinente.

Artigo 4º- A negociação dos ativos representantes dos bens de natureza intangível será realizada em
ambiente eletrônico por aplicativo disposto no sítio da Secretaria de Estado da Fazenda.

Artigo 5º- O Programa Crédito Moeda Verde será coordenado e executado pela Secretaria de Estado da
Fazenda ficando seu titular autorizado a estabelecer normas e diretrizes regulamentadoras, bem como
celebrar contratos, convênios, termos de cooperação e outros atos necessários a sua execução.

Artigo 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O Programa a ser instituído compreende o estabelecimento de instrumentos econômicos destinados ao
mercado de bens intangíveis ambientais, objetivando a expansão da economia do Estado de Mato Grosso,
em consonância com a preservação e conservação de florestas nativas.

A Medida a proposta viabilizará a circulação de riquezas com base no lançamento de certificados de bens
intangíveis, gerados a partir da conservação, preservação ou recuperação de ativos ambientais, operação
essa que se mostra consentânea com a posição brasileira frente à agenda de Desenvolvimento Sustentável
Pós-2015, agora denominada Agenda 2030, constituída de um conjunto de programas, ações e diretrizes
relacionados ao trabalho das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento
sustentável.

A Agenda 2030 não se limita a propor os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS- pois trata
igualmente dos meios para a concretização desses Objetivos e de suas metas, englobando questões de
alcance sistêmico, como financiamento para o desenvolvimento, transferência de tecnologia, capacitação
técnica e comércio internacional.

A criação de instrumento de crédito gerado a partir da conservação e ampliação de florestas nativas, que tem
a mesma natureza jurídica do crédito de carbono de bem intangível e incorpóreo transacional, constituído
atividade rural classificada no Código Nacional de Atividade Econômica- CNAE- do instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística- IBGE-, na subclasse 0220-9/06, encontra amparo nas normas constitucionais e
legais que dispõem sobre a matéria.

Com efeito, a proteção ao meio ambiente, como um dos princípios constitucionais orientadores da ordem
econômica, possibilita a intervenção do Estado, mediante criação de instrumentos tributários capazes de
compensar os efeitos decorrentes da atividade lucrativa, induzindo a práticas adequadas à preservação da
qualidade ambiental e cristalizando bases para o desenvolvimento sustentável.

Nesse sentido, o Programa Tesouro Verde a ser criado visa essencialmente ao lançamento de ativos
intangíveis no mercado de capitais, em harmonia com a preservação ambiental, sem a participação direta do
Estado, que atuará apenas como regulador e indutor de ações promotoras do desenvolvimento econômico
sustentável, propiciando, com isso, remuneração de forma direta a quem protege e conserva florestas
nativas.

Estima-se que o Estado de Mato Grosso, por meio das suas grandes quantidades de  unidades de
conservação existentes em seu território, sendo estes considerados espaços territoriais especialmente
protegidos, a exemplo do Parque Estadual Cristalino,  Parque Estadual Ricardo Franco, Reserva Extrativista
 Guariba-Roosevelt, possa gerar de créditos a serem certificados, os quais poderão ser incorporados ao
patrimônio público, transformando, desse modo, os bens proporcionados pela floresta em recursos
financeiros, que poderão, nos termos do projeto, ser também representados por títulos privados.

Assim e na expectativa de aprovação do incluso Projeto de Lei, solicito para sua tramitação o regime de
Urgência.
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