
PROGRAMA NOSSA ÁGUA

EDITAL 01/2021 - ABERTURA DE INSCRIÇÃO

PROJETO PRODUTOR DAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO
PÚBLICO DA REPRESA  JOÃO PENIDO E RIBEIRÃO DO ESPÍRITO SANTO

(PPA REPRESA/RES)

A Prefeitura de Juiz de Fora por meio da Secretaria de
Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas -
SESMAUR, torna público o presente Edital para inscrições de
proprietários e proprietárias de imóveis rurais à livre adesão
para aprovação de projeto de Pagamento por Serviços
Ambientais na área em que especifica.

1. APRESENTAÇÃO

O Projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) tem por objetivo incentivar o(a)
proprietário(a) rural para a melhoria da qualidade e da quantidade das águas dos dois
principais mananciais de abastecimento público existentes no município de Juiz de Fora. A
política ambiental do Município (Lei Complementar nº082/2018) visa garantir a proteção dos
recursos hídricos e mananciais de abastecimento através da recuperação das matas ciliares,
proteção das nascentes, entre outras ações.

Esse projeto faz parte do Programa Nossa Água da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e é
financiado com recursos do faturamento tarifário da Companhia de Saneamento Municipal -
Cesama por força da Lei Estadual nº12.503/1997 (Lei Piau) destinados ao Fundo Municipal
de Meio Ambiente em convênio com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade em Meio
Ambiente e Atividades Urbanas - SESMAUR (Convênio 09.2020.008).

O Pagamento por Serviços Ambientais é instituído e regulamentado no município por meio
da Lei Municipal nº 13.294/2016 que institui a Política Municipal de Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA) e seu Decreto regulamentador nº 13.233/2018, com respectivas alterações
estabelecidas pelo Decreto nº 13.729/2019. E ainda, o Programa Produtor de Água de Juiz de
Fora (PPA) foi instituído pela Resolução nº 147/2019.

No município de Juiz de Fora, o total de 573.285 mil habitantes (IBGE 2019) são abastecidos
pelo sistema integrado. Parte da água que serve este sistema provém do subsistema que tem a
represa Dr. João Penido como principal reservatório e a bacia do Ribeirão dos Burros como
seu principal manancial de captação. A área territorial da bacia de contribuição é de 5.985
hectares. Outra área, ainda maior, com 14.707 hectares é a bacia de contribuição do Ribeirão
Espírito Santo, com captação de água para o sistema da Estação de Tratamento de Água
(ETA) Walfrido Machado Mendonça, também conhecida como ETA CDI.

Visando uma política pública continuada e destinada à melhoria da qualidade e aumento da
quantidade de água nos mananciais de abastecimento público, esse edital propõe o
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA com objetivo de conceder incentivos econômicos,



financeiros, bens e/ou serviços, a proprietários de imóveis rurais ou urbanos com
características rurais, que possuam áreas naturais capazes de prover serviços ambientais
relacionados à conservação dos recursos hídricos.

2. OBJETO DO EDITAL

Este Edital tem por objeto o chamamento público para a manifestação de interesse das
pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios de abrangência e elegibilidade deste
edital, para cadastro e apoio técnico à elaboração de projeto técnico com vista à aprovação
pela Unidade Gestora do Projeto - UGP. A aprovação seguirá justificativas técnicas,
respeitada a ordem cronológica de inscrição, a porcentagem de adesão do proprietário ao
projeto técnico e a disponibilidade financeira do Programa. As formas de Pagamento por
Serviço Ambiental devem atender a seguinte modalidade:

- Recuperação e proteção das bacias de contribuição dos mananciais de abastecimento
público do Município de Juiz de Fora. Entre as ações, destacam-se: medidas de proteção da
propriedade e da vegetação nativa ou em recuperação, como em Reservas Legais - RL e/ou
em Áreas de Preservação Permanente - APP, como em margens de cursos d’água, de
represas e nascentes. Ações comuns como cercamento, aceiramento, plantio de barreira
quebra-vento, arborização e reflorestamento sem interesse madeireiro, podendo ser
consorciadas plantas de interesse econômico.

A forma de participação na Política Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA
é por adesão e permanência voluntária e não gera vínculo empregatício. O apoio para
elaboração do projeto técnico será realizado pelo corpo técnico autorizado pela UGP,
podendo ser do quadro técnico da prefeitura, contratado pelo Programa ou de instituições
parceiras.

3. ABRANGÊNCIA E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE DE IMÓVEIS

A área de abrangência do presente edital compreende os terrenos dentro do município de Juiz
de Fora na bacia de contribuição da Represa Dr. João Penido e na bacia de contribuição do
Ribeirão Espírito Santo (Anexo I e II, Mapas de abrangência).

3.1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DE PARTICIPANTES

Poderão participar desta seleção pública de propostas pessoas físicas ou jurídicas com as
seguintes características:

● Imóvel inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR e dentro da área de abrangência;
● Comprovação de propriedade do imóvel;
● Regularidade perante o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas (CNPJ);
● Não possua pendências decorrentes de autuações administrativas lavradas por

infração à legislação ambiental;



4. ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS E PRAZOS

A participação neste edital deverá atender às seguintes etapas: 

4.1. INSCRIÇÃO

O período de inscrição, incluindo o envio da documentação, é de 180 dias, a contar da data de
publicação do edital. Os proprietários de imóvel rural, poderão formalizar seu interesse ao
Projeto inscrevendo-se no link de inscrição
(https://docs.google.com/forms/d/17xMIS2V_dX07AYgb9Wo1tn5-HVfkLRrHlEpYCC0cAS
0/edit), preenchendo o formulário corretamente, contendo os dados básicos do proponente, da
propriedade, incluindo o número do recibo do Cadastro Ambiental Rural. A documentação
necessária será solicitada posteriormente pelos contatos cadastrados no formulário de
inscrição. O não atendimento do prazo para completar a documentação irá configurar
desistência automática da inscrição.

Documentos pessoais:
a) Cópia dos documentos pessoais (CPF e RG) do proprietário do imóvel rural,no caso de
pessoa física, ou do representante legal, no caso de pessoa jurídica.
b) Caso seja produtor rural, apresentar Declaração de Aptidão ao PRONAF –DAP e/ou
documento que comprove a inscrição como produtor rural.
c) No caso de pessoa jurídica, deverá apresentar ainda:
i. Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
ii. 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.
d) Ficha Cadastral

Documentos do imóvel:
a) Número do Recibo de Inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR
b) Certidão do Registro de Imóveis
c) Se a área tiver mais de um proprietário apresentar anuência dos demais para participar da
seleção e assumir os compromissos da contrapartida e do Contrato constante do Anexo III.

4.2. ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS
(PIP)

A equipe técnica fará uma análise técnica para validação da localização e elegibilidade da
propriedade. Após a validação, se encarregará da vistoria agendada com o interessado por
meio do contato fornecido na inscrição, para elaboração do projeto executivo (modelo
PASEA - PIP), de modo que as ações passíveis e cabíveis aos objetivos do Projeto sejam de
interesse mútuo com o proprietário.  

O projeto executivo, conterá as ações necessárias e justificadas dentro da modalidade de
recuperação e proteção das bacias de contribuição dos mananciais de abastecimento
público do município de Juiz de Fora. Assim que finalizada a avaliação dos documentos, a

https://docs.google.com/forms/d/17xMIS2V_dX07AYgb9Wo1tn5-HVfkLRrHlEpYCC0cAS0/edit
https://docs.google.com/forms/d/17xMIS2V_dX07AYgb9Wo1tn5-HVfkLRrHlEpYCC0cAS0/edit


vistoria e a proposta de projeto executivo for assinada pelo proprietário previamente inscrito,
a proposta será encaminhada à Unidade Gestora do Projeto - UGP. O resultado da avaliação
será disponibilizado em sítio eletrônico da SESMAUR. Caso o resultado seja negativo,
haverá uma justificativa sucinta e o candidato poderá peticionar recurso contra a decisão. As
propostas serão conferidas na medida em que foram recebidas, e serão aprovadas, caso
atendam os requisitos previstos neste instrumento, limitada à disposição orçamentária do
projeto.

Os projetos aprovados seguirão para elaboração e assinatura dos Contratos de Pagamento por
Serviços Ambientais entre a Prefeitura de Juiz de Fora e o beneficiário (modelo no Anexo III
deste edital). 

Após início das ações programadas, a continuidade dos investimentos dependerá de
avaliações periódicas de acompanhamento técnico. A SESMAUR se encarregará de fazer os
pagamentos na forma detalhada pelos respectivos Contratos.

5. DAS CATEGORIAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Este edital prevê duas categorias de incentivo:

5.1. Pagamento por Serviços Ambientais Anual, em reconhecimento aos benefícios
gerados pelas ações de proteção de áreas naturais, como as florestas nativas ou pela
implantação da proteção das áreas de uso restrito como APPs, Reservas Legais e topos de
morros.

5.2. Apoio Financeiro, na forma de concessão de bens e serviços por Serviços
Ambientais de implantação e proteção e/ou recuperação de áreas não impermeabilizadas da
propriedade. Somente a partir da avaliação positiva do primeiro ano de implantação dos bens
e serviços oriundos deste edital o beneficiário fará jus ao Pagamento por Serviços Ambientais
Anual sobre a área recuperada implantada.

6. METODOLOGIA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Os Pagamentos por Serviços Ambientais realizados anualmente, no prazo máximo de 5 anos
de atividade global do projeto executivo aprovado, tomará por base o produto direto, da
extensão das áreas protegidas ou implementadas, expressa em hectares, mantidas dentro da
propriedade individual de cada proponente, com o Valor Financeiro de Referência - VRF,
instituído pelo Decreto n° 14.754, de oito de setembro de 2021 (VRF inicial em
R$250,0/ha/ano).

O recebimento de apoio financeiro para implantação do projeto será na forma de concessão
de bens e serviços, contratados pelo projeto e recebidos e/ou atestados pelo beneficiário.

7. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS

A continuidade dos pagamentos dependerão da aferição das manutenção dos serviços
ambientais, que serão efetuadas por meio de vistorias e acompanhamentos técnicos, análises



com uso de imagens de satélite ou fotografias aéreas e outros meios adequados para a
avaliação do uso do solo e da adoção de práticas conservacionistas.

Caso seja comprovado que o proprietário da área tenha contribuído intencional ou
culposamente, para frustrar as ações desenvolvidas em sua propriedade, ou causar a perda do
material colocado sob sua guarda, será desligado do projeto, ficando responsável pelo
reembolso das despesas efetivadas pelo município, sem prejuízo das penalidades previstas na
legislação de crimes ambientais e demais instrumentos legais.

No caso de inviabilização da meta final do projeto por razões de caso fortuito e força maior,
devidamente justificado, das quais não tenha culpa nem o município nem o proprietário, os
prejuízos serão absorvidos na média que couber a cada um no contrato a ser firmado.

8. META GLOBAL DO EDITAL

O valor disponível a este edital tem como meta a proteção, recuperação ou plantios de 270
hectares e o respectivo pagamento por serviço ambiental. Havendo protocolos excedentes à
meta, o valor alocado para este Edital poderá ser suplementado, a critério da SESMAUR,
conforme a disponibilidade de recursos e nova definição de meta.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

Serão desqualificadas as inscrições que não obedecerem rigorosamente aos termos e
disposições deste Edital.

Os beneficiários rurais que tenham propostas selecionadas serão comunicados e convocados
para a assinatura de Contrato com a Prefeitura de Juiz de Fora por meio dos contatos
fornecidos na inscrição.

O não atendimento à convocação nos prazos nele estipulados ou a não aceitação dos termos
do Contrato caracteriza a desistência do requerente.

Será admitida a apresentação dos documentos em cópia simples, desde que com a presença
do original ou em cópia autenticada por cartório ou, ainda, na forma de publicação em
imprensa oficial.

Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a este Edital poderão ser obtidos
diretamente à SESMAUR - UGP.

O requerente que for selecionado neste edital não ficará impedido de participar de outras
chamadas do Programa Nossa Água, podendo o benefício ser cumulativo com outras
modalidades.

O requerente poderá desistir a qualquer tempo, desde que assinada carta de desistência
entregue à SESMAUR, quando não receberá nenhum benefício que tenha sido
programado/aprovado.



Além das premissas expostas neste Edital, devem ser respeitado todas as diretrizes impostas
na Lei Municipal Nº 13.294 - de 14 de janeiro de 2016, regulamentada pelo Decreto Nº
13.233 - de 22 de março de 2018 e suas alterações, assim como a Resolução 147 – SEMAUR
de 2019.

Casos omissos serão decididos pela SESMAUR/UGP.

Juiz de Fora, 20 de setembro de 2021

Aline da Rocha Junqueira
Coordenadora da UGP

Secretária de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas



ANEXO I : Limite da bacia de contribuição do mananciais de abastecimento público da Cesama, represa Dr. João Penido.



ANEXO II : Limite da bacia de contribuição do manancial de abastecimento público da Cesama, Ribeirão Espírito Santo.



ANEXO III – Modelo do Contrato entre Prefeitura de Juiz de Fora e Produtor de Água

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Nº DO CONTRATO:
Área de atuação: Política Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais – PSA
Projeto: Nossa Água/PPA/PSA Represa/RES
Fonte de Financiamento: Lei Estadual nº 12.503, de 1997 (“Lei Piau”)/CESAMA

PARTES

O presente CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE PAGAMENTO POR
SERVIÇOS AMBIENTAIS é celebrado entre o Município de Juiz de Fora, representado pela
Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas - SESMAUR e o
Produtor de Água ____________________________.

Endereço: Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas -
SESMAUR, Av. Barão do Rio Branco, 1.843, 6° andar, Centro, CEP: 36.013-020 - Juiz de
Fora-MG.
Nome do Representante: Aline da Rocha Junqueira
Cargo do Representante: Secretária de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades
Urbanas;

doravante denominada CONTRATANTE, e

Nome do Produtor de Água:
Endereço:
Telefone do Produtor:
RG/CPF:
Dados Bancários: Banco: Agência: Conta corrente;

doravante denominado “PRODUTOR DE ÁGUA”.

DECLARAÇÕES

I. Declara a CONTRATANTE que:
a) É uma Entidade Pública, criada pela Lei nº 13.830, de 31 de janeiro de 2019.
b) Tem como missão institucional coordenar a elaboração e a implementação da política
ambiental do Município
c) Exercerá funções de Coordenação, Execução operacional e orçamentária.
.
II. Declara o PRODUTOR DE ÁGUA que:
a) Detém a legítima propriedade do lote nº____ núcleo rural _____, sendo que o
empreendimento encontra-se na bacia do ribeirão dos Burros uma área total de: ___ ha. As
coordenadas UTM de um dos vértices de localização do imóvel são N _____, E ______.
b) O imóvel encontra-se livre de todo e qualquer gravame e em dia com o pagamento dos
tributos e das contribuições sociais federais e distritais existentes, incluindo o ITR.



c) Conta com todos os poderes necessários para firmar o presente Contrato, pois é legítimo
proprietário do imóvel mencionado acima, segundo consta em documentação própria, cujas
cópias seguem anexas ao presente Contrato.

d) Seu domicílio para efeitos de notificações será o endereço informado neste contrato.

III. Declaram as Partes que, durante a vigência do presente Contrato, colaborarão para o
desenvolvimento do Projeto, conforme descrito nos anexos do presente Contrato.

CONSIDERAÇÕES

CONSIDERANDO QUE o PRODUTOR DE ÁGUA deseja ou precisa efetuar as atividades
descritas no Projeto Executivo em sua propriedade, conforme previsto no Plano de Trabalho;
CONSIDERANDO o reconhecido interesse público na proteção dos recursos hídricos,
devendo para tanto planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos
das secas e inundações, promovendo assim, a gestão sustentável dos recursos hídricos,
estimulando os produtores rurais a conservar as nascentes das águas, entre outras formas, por
meio da restauração da vegetação nativa em suas propriedades, especialmente nas áreas de
preservação permanente (APP) e de reserva legal (RL);
CONSIDERANDO QUE o Programa Nossa Água/PPA/PSA Represa/RES é uma experiência
piloto que visa a recuperação e conservação da bacia do Ribeirão dos Burros e efetuar
Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) aos produtores rurais estabelecidos neste local;
CONSIDERANDO QUE o Projeto é promovido segundo os termos estabelecidos pelo
Convênio celebrado entre o Município de Juiz de Fora e a Companhia de Saneamento
Municipal – Cesama;
CONSIDERANDO QUE o Projeto possui uma Unidade de Gestão do Projeto – UGP
composta por um membro titular e um suplente de cada instituição parceira, possuindo as
competências para gerir tecnicamente as diferentes ações do Projeto nas propriedades

As Partes decidem celebrar o presente Contrato, de acordo com os termos e cláusulas abaixo:

CLÁUSULAS

1 – DO OBJETO
I. O Projeto se propõe a aplicar o modelo provedor-recebedor, através do Pagamento por
Serviços Ambientais, incentivando mediante compensação financeira os agentes que,
comprovadamente, contribuírem para a proteção e recuperação de mananciais, auxiliando a
recuperação e/ou manutenção de serviços ecossistêmicos, provendo benefícios para a bacia
hidrográfica e sua população.
II. O presente Contrato tem por objetivo formalizar e viabilizar os Pagamentos por Serviços
Ambientais aos proprietários rurais selecionados pela UGP, segundo o Edital ____, para
cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho.

2 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:



a) Coordenar a administração e execução do objeto deste termo em comum acordo com a
UGP;
b) Monitorar a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho;
c) Assegurar o pagamento dos montantes previstos para o Pagamento por Serviços
Ambientais de acordo com o cronograma estabelecido no plano de trabalho;
d) Informar à UGP sobre a existência de quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o
curso normal de execução deste Contrato.

II. OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR DE ÁGUA:
a) Permitir o acesso e a execução das atividades contempladas no plano de trabalho a serem
efetuadas na área do Projeto situada dentro do seu imóvel com a colaboração e assessoria dos
técnicos da UGP;
b) Sempre que solicitado pela UGP, permitir o acesso ao empreendimento da equipe técnica,
bem como de quem a UGP indicar, ou ainda de outros trabalhadores e equipamentos com o
objetivo de desenvolver as atividades do plano de trabalho;
c) Zelar pelas ações executadas na sua propriedade, protegendo a área contra a ação do fogo,
depredação por animais e/ou terceiros;
d) Exercer papel de guardião das ações executadas em sua propriedade, informando e
auxiliando a equipe técnica do Projeto no controle eficaz e correto das principais pragas e
ameaças, especialmente no caso de prejuízo iminente das atividades implantadas;
e) Acompanhar a execução do Plano de Trabalho em anexo e informar aos representantes da
UGP sobre quaisquer atrasos ou atividades realizadas em desacordo com este;
f) Ter conhecimento das leis e normas que regulam a política hídrica, florestal e de proteção à
biodiversidade e assumir o compromisso de acatá-las fielmente;
g) Participar de eventuais cursos/palestras oferecidos pelo Projeto.

3 – DOS PAGAMENTOS

I. Do pagamento.

a) Pela prestação dos serviços ambientais decorrentes da adoção/implantação das práticas
descritas no plano de trabalho, a CONTRATANTE pagará ao Produtor de Água o montante
apurado, ao longo dos 5 anos de vigência deste, conforme os valores mencionados no Decreto
que estabelece os valores de referência, segundo as diferentes modalidades de PSA;

b) Este pagamento se dará em parcelas anuais durante o prazo de 5 (cinco) anos (vigência do
contrato), a serem pagas em até 30 dias após o recebimento pela CONTRATANTE do
Relatório de Vistoria Técnica (RVT) anual a ser realizado por Comissão da UGP. O Relatório
de Vistoria Técnica (RVT) anual será feito ao longo do mês em que o contrato complete um
ano de vigência e nos mesmos meses, dos anos subsequentes;

c) O valor descrito na alínea “b” poderá sofrer alteração, para menos, de acordo com a
avaliação do Relatório de Vistoria Técnica (RVT) anual entregue e avaliado pela
CONTRATANTE;



d) O pagamento também poderá ser suspenso caso o Relatório de Vistoria Técnica (RVT)
anual indique o descumprimento das obrigações do Produtor de Água estabelecidas no
contrato.

II. Das condições de pagamento.

a) O pagamento será efetuado mediante emissão do RPA – Recibo Pagamento a Autônomo
(pessoa física) ou Nota Fiscal – NF (pessoa jurídica). A CONTRATANTE realizará o
pagamento ao Produtor de Água assim que estiver de posse do RPA/NF e do Relatório de
Vistoria Técnica (RVT) anual autorizativo, encaminhado por equipe técnica da UGP.
b) O pagamento será efetuado mediante ordem bancária em favor do Produtor de Água.

4 – DA DURAÇÃO DO CONTRATO

I. O presente Contrato terá a duração de 5 (cinco) anos, e entrará em vigor na data de sua
assinatura pelas Partes. Qualquer prorrogação deste prazo deverá ser efetuada por escrito e
assinada pelas Partes antes da Data de Término.

5 – DA CONTINUIDADE

I. A fim de garantir a continuidade do Projeto, as Partes concordam que, caso a propriedade
do imóvel, inserido no Projeto, seja transferida a um terceiro durante a vigência deste
Contrato, as obrigações adquiridas mediante o presente Contrato também serão transferidas
ao novo proprietário. Para estes efeitos uma cópia do presente Contrato deverá acompanhar o
título de propriedade e constar do registro público correspondente.

6 – DOS TRIBUTOS

I. O Produtor de Água reconhece que será responsável por todas e quaisquer declarações de
impostos e seu pagamento, bem como pelo cumprimento de todas e quaisquer disposições e
exigências emanadas da legislação tributária aplicável, ficando ciente o Produtor de Água que
a CONTRATANTE reterá todo e qualquer tributo, que por lei, esteja obrigada para tanto.

7 – DA RESCISÃO

I. As Partes poderão rescindir o presente Contrato unilateralmente, mediante notificação
prévia de 30 dias.
II. Ocorrendo a rescisão por iniciativa da CONTRATANTE, nenhuma importância será
devida ao Produtor seja a que título for.
III. Caso a rescisão seja pleiteada pelo Produtor ou por ele motivada em razão do
descumprimento de quaisquer das obrigações ora assumidas, este ficará obrigado a devolver à
UGP e seus parceiros, as importâncias calculadas e corrigidas pelo índice de preço ao
consumidor (IGP) da seguinte forma:
a) Caso a rescisão do contrato ocorra no primeiro ano ou imediatamente após, o Produtor fica
obrigado a devolver a importância equivalente a totalidade do valor investido pelas entidades
parceiras em obras realizadas ou a qualquer título na propriedade acrescida da quantia paga a
título de serviços ambientais;



b) Caso a rescisão do contrato ocorra após o segundo ano, o Produtor fica obrigado a
devolver a importância equivalente a 60% da totalidade do valor investido pelas entidades
parceiras em obras realizadas ou a qualquer título na propriedade;
c) Caso a rescisão do Contrato ocorra após o terceiro ano, o Produtor fica obrigado a devolver
a importância equivalente a 40% da totalidade do valor investido pelas entidades parceiras
em obras ou a qualquer título realizadas na propriedade;
d) Caso a rescisão do Contrato ocorra após o quarto ano, o Produtor fica obrigado a devolver
a importância equivalente a 20% da totalidade do valor investido pelas entidades parceiras
em obras realizadas ou a qualquer título na propriedade;

8 – DAS SANÇÕES

I. No caso de rescisão motivada do contrato, por culpa do Produtor de Água, esta exclusão do
programa abarcará ainda os outros contratos vigentes dentro do programa, e o impedimento
de adesão ao mesmo por 02 (dois) anos após a rescisão.

9 – DA INTERPRETAÇÃO

I. O conteúdo do presente Contrato está baseado na boa-fé das Partes. As ações que não
estiverem contempladas nele, ou aquelas que surjam durante sua execução, serão postas à
apreciação das Partes e se resolverão de comum acordo e por escrito, devendo os termos
ajustados serem anexados ao presente Contrato.

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I. Na ocorrência de eventos climáticos ou de natureza adversa que resultem no surgimento de
processos erosivos ou de degradação das obras nas áreas objeto de intervenção do Projeto e
sendo observada a inércia do proprietário em solucionar ou relatar formalmente os fatos
constatados através de Laudos de Vistoria da UGP, será submetida à UGP a possibilidade da
adoção de sanções ao produtor rural infrator dos objetivos do Projeto.

11 – DO FORO

I. As controvérsias que surgirem sobre a interpretação, formalização e cumprimento do
presente instrumento, se submeterão expressamente às leis da República Federativa do Brasil
e tribunais da cidade de Juiz de Fora, renunciando as Partes a qualquer foro que por razão de
seu domicílio presente ou futuro possa corresponder-lhes.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes ora contratantes firmam o presente
instrumento em três vias de igual forma e teor, perante as testemunhas que também assinam.

Juiz de Fora, (data)

________________________________
Produtor de Água

_______________________________
Contratante


