
Está aberto o edital do Pagamento por Serviços Ambientais (ou

PSA) Proteção, do Projeto Conexão Mata Atlântica. Este é uma

iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (SMA) para apoiar

os proprietários para recuperar e proteger áreas de floresta que existem

nas áreas rurais em Paraibuna e Redenção da Serra.

Os proprietários de imóveis rurais que tiverem interesse em

recuperar suas florestas – as APPs (Áreas de Proteção Permanente) e

Reservas Legais, por exemplo – ou em proteger as que já existem em suas

áreas, poderão receber apoio financeiro.

Este valor pode ser de até R$ 1.500,00 por hectare, em três

parcelas em dois anos.

Para isso, você precisa participar do Leilão Reverso que vai

acontecer dia 24 de agosto na Casa da Agricultura de Paraibuna.

Neste dia serão avaliadas as propostas de recuperação ou de

conservação e o preço de cada uma. Serão escolhidas as melhores

propostas levando em consideração o preço e a prioridade de

conservação da área.

Para participar, basta você juntar alguns documentos (veja lista no

verso), entregar para a SMA ou na Casa da Agricultura até dia 22 de

agosto, e comparecer no dia 24, sexta feira.

Muitos parceiros estão apoiando este processo, como a Casa da

Agricultura e o Sindicato Rural de Paraibuna.

A TNC e a Iniciativa Verde são duas ONGs que estão ajudando.

PARTICIPE

PAGAMENTO PARA APOIAR RECUPERAÇÃO E 
PROTEÇÃO DE MATA NA SUA PROPRIEDADE

Entre em contato com a gente que ajudamos a 

montar sua proposta gratuitamente!

Telefone: (12) 9965-61351 – Falar com Julianna

e-mail: psa.protecao@iniciativaverde.org.br

mailto:psa.protecao@iniciativaverde.org.br


DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR:
1. Cópia simples dos documentos pessoais (CPF e RG) do proprietário ou possuidor do 

imóvel rural;

2. Comprovação de propriedade ou posse por meio de:

A. Matrícula do RGI (Registro Geral de Imóveis) atualizada há um ano   OU;

B. Comprovante de Pagamento do Imposto Territorial (ITR)   OU;

C. Recibos de compra e venda formalizado em cartório    OU;

D. Contratos de aluguel ou arrendamento.

Preencher Anexos:

1. Formulário para Apresentação de Proposta (ANEXO 6);

2. Declaração de Inexistência de Exploração de Trabalho Infantil (ANEXO 4);

3. Declaração de inexistência de pendências decorrentes de infrações à 

legislação ambiental (ANEXO 3);

4. Declaração de anuência (se tiver mais de um proprietário ou posseiro) 

(ANEXO 10);

5. Declaração de Posse (ANEXO 9).

Emitir Certidões:

1. Certidão Negativa no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais – CADIN Estadual; 

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida no sítio eletrônico da Justiça do 

Trabalho;

www.tst.jus.br/certidao

3. No caso de agricultores familiares, DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf. 

http://smap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarDAP

4. No caso de produtores com certificação orgânica, de Transição Agroecológica, FSC, 

Rainforest Alliance (RA) ou Fair Trade, deverá ser apresentado o certificado válido. 

APENAS no caso de pessoa jurídica, deverá apresentar ainda: 

1. Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades simples, empresariais ou anônimas e de 

instituições sem fins lucrativos (Ex. Associações e Fundações), acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores ou controladores. 

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
http://www.tst.jus.br/certidao
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