
Universidade de Brasília – Campus Universitário Darcy Ribeiro. 

Av. L3 Norte. Asa Norte. Ed. Finatec. Brasília (DF). CEP: 70910-900 

www.finatec.org.br . E-mail: finatec@finatec.org.br . Fone: (61) 3348-0400 

 

 

 

 

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL PSA 

001/2021 

PSA USO MÚLTIPLO MACAÚBA 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS  

 

 
A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública PSA 001/2021, que tem 

como objeto a seleção de proprietários ou legítimos possuidores de imóveis rurais 

localizados na área de abrangência indicada no item 3 para participação no Projeto 

de Pagamentos por Serviços Ambientais namodalidade PSA Uso Múltiplo-Macaúba, 

no âmbito do Projeto “Recuperação e Proteção dos Serviços Relacionados ao Clima e 

Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica do Brasil - PROJETO 

CONEXÃO MATA ATLÂNTICA, torna público a resposta a questionamentos 

encaminhados por um proprietário rural Ronaldo Santos e pela Diretora de Gestão 

de Meio Ambiente na Prefeitura Municipal de Potim, nos termos a seguir expostos. 

Primeiramente, devemos indicar que toda a resposta tratam-se de analises 
em abstrato, ou seja, não podemos adiantar o julgamento da documentação e 
muito menos referendar entendimentos, sob pena de estarmos adentrando 

irregularmente no mérito quanto a análise das propostas.  

Seguem questionamentos e respostas:  

1. “Sou proprietário rural em Taubaté, li o edital todo e não achei a informação 
quanto às mudas da Macatuba, serão doadas, por quem, quando?”. 

RESPOSTA: Conforme item 5.1.4.2. O projeto Conexão Mata Atlântica não prevê 

recursos para financiar a implantação das palmeiras, o que será de responsabilidade 
do provedor de serviços ambientais que, para tanto, poderá utilizar recursos 
próprios, firmar contratos de parceria com empresas ou obter financiamentos junto a 

instituições financeiras.  

Para maiores informações favor acessar os sites da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente e da FINATEC, nos links:  

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/conexao/documentos/editais/e

dital-psa-uso-multiplo-macauba/ 

https://www.finatec.org.br/site/wp-
content/uploads/2021/03/edital_PSA_001_2021_edital.pdf 

2. Atualmente estou como Diretora de Gestão de Meio Ambiente na Prefeitura 

Municipal de Potim, em relação a Seleção Pública PSA nº 001/2021, verifiquei 
que Potim está na lista de prioridades. Diante disso, gostaria de orientações 
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para fomentar, divulgar e auxiliar para que as propriedades do município 
sejam contempladas. 

RESPOSTA: Primeiramente, gostaríamos de agradecer o contato e gostaríamos 
muito de contar com a Vossa colaboração na divulgação do edital.  

 
Podemos agendar uma reunião para apresentarmos o edital PSA Uso Múltiplo 

- Macaúba do Projeto Conexão Mata Atlântica, a partir da semana do dia 19 de abril. 
 

Aproveitamos para perguntar se a Prefeitura tem um site de divulgação de 

informações, bem como contato com alguma rádio ou jornal da região que poderiam 
ajudar na divulgação do edital.  

 
Informamos que os documentos e vídeos referentes ao edital estão 

disponibilizados no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, conforme 

link abaixo.  
 
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/conexao/documentos/editais/e

dital-psa-uso-multiplo-macauba/ 
 

 Além disso, o edital na íntegra, alterações e atos do certame estão disponíveis 
no site https://www.finatec.org.br/site/wp-
content/uploads/2021/03/edital_PSA_001_2021_edital.pdf.  

 
Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.  

Brasília, 12 de abril de 2021. 
 

 
Comissão de Seleção 
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