
 

 
 

EDITAL DE ALTERAÇÃO Nº 003 

SELEÇÃO PÚBLICA PSA 002/2021 

PSA USO MÚLTIPLO - MACAÚBA 

 
A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública  PSA   002/2021,   que tem 

como objeto a “o processo de seleção de proprietários ou legítimos possuidores de 

imóveis rurais para participação no Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais, 

na modalidade 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 alteração do Edital, que passa a vigora com as seguintes alterações. 

 

O item 10.2.2 passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“10.2.2. Documentos do imóvel  
a) Inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR  
b) Comprovação de domínio:  
1- Se for proprietário: Certidão do Registro de Imóveis.   
2 – Se for posseiro: Comprovar  posse  mansa  e pacífica 
apresentando pelo menos um dos seguintes documentos:  
i. Compromisso ou contrato de compra e venda registrado 
em cartório;  
ii. Cópia  de 2 (duas) Declarações  do Imposto Territorial  
Rural  –  ITR, consecutivos ou não, em  nome  do  interessado,  
de  seu  cônjuge  ou  dos  seus pais e, em caso do ITR não estar 
em nome do proprio beneficiário, apresentar declaração de 
anuência e cópia da identidade do tiular do ITR ou 
documento correlato para fins de comprovação do 
parentesco.;  
iii. Declaração  de  Posse,  confirmada  por  agente  público,  
da  Prefeitura Municipal  ou  de  órgão  estadual  com  atuação  
no  município,  atestando  que  o interessado  ocupa  o  imóvel  
há  pelo  menos  5  (cinco)  anos  de  forma  mansa  e pacífica 
(modelo no ANEXO 4). 
iv. Contrato de cessão de posse, desde que registrado em 
cartório e acompanhado de documento que comprove a 
cedeia de domínio do imóvel cedido, documentos do cedente 
e prazo de validade indeterminada ou maior do que 5 (cinco) 
anos”. 
 

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital e seus 
anexos, ressalvado o previsto no presente instrumento. 

 
Brasília, 05 de agosto de 2021. 

 

 
Comissão de Seleção 

 


