COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA INTEGRAL

Produtor: acesse e
recupere os
recursos naturais na
sua propriedade!

Como a CATI vai ajudá-lo a acessar
as linhas do Feap.

Projeto Integra SP
Maior produtividade, com geração de emprego, renda,
reinserção de áreas e sustentabilidade ambiental.
Assim podem ser definidos os objetivos do Projeto
Integra SP, instituído pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento. Por meio dele, você, produtor paulista,
tem à disposição orientação técnica para instalar
sistemas de produção que racionalizam a ocupação do
solo; e linhas de financiamento e subvenção do Fundo
de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), para
investimento na recuperação de áreas degradadas.

O que é o Integra SP?
Executado pela Coordenadoria de Assistência
Técnica (CATI), órgão da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, o Projeto Integra SP é uma política
pública que promove a transferência de tecnologias a
partir da elaboração de projetos técnicos visando
reverter o processo de degradação dos recursos
naturais. Os benefícios serão imensos, com o aumento
significativo da capacidade de suporte das pastagens e
a reintegração de áreas degradadas ao processo
produtivo de grãos, carne e leite, fibras e energia,
gerando receitas e aumento na oferta de empregos e
serviços, bem como na venda de insumos, o que
resultará em melhorias para as economias locais, os
produtores e, principalmente, o meio ambiente.

O técnico da Casa da Agricultura fará o seu
enquadramento no Feap e depois emitirá a Declaração
de Aptidão ao Feap (DAF) que quantifica que a renda
agropecuária anual máxima de cada produtor
interessado não deve ultrapassar R$ 800 mil, e no mínimo
50% de sua renda bruta total deve advir da atividade
agropecuária. Após o enquadramento, o técnico da CATI
fará o projeto para intervenção em áreas degradadas e
outro para solicitar a linha de crédito junto ao Banco,
direcionando para subvenção e/ou linha de
financiamento.

.

Subvenção para Recuperação de Áreas
Degradadas por Grandes Erosões (Radge) pode ser
utilizada em ações de controle de voçorocas e sulcos
profundos. O valor é de até R$ 10 mil por produtor, sendo
a maior parte subsidiado pelo governo estadual, em
forma de reembolso parcial das despesas efetuadas
pelos produtores na adoção de práticas recomendadas.
As condições para que acessar a subvenção são: possuir
um Plano Integral de Propriedade (PIP) elaborado pela
CATI; ter inscrição estadual como produtor rural; que a
propriedade beneficiada com o incentivo esteja em
município/microbacia selecionado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento em função do estado de
degradação do solo e da água, da vulnerabilidade social e
da rentabilidade das explorações.

Os beneficiários contribuem apenas com uma
porcentagem, de acordo com o seu enquadramento no
Feap, conforme descrito a seguir:

Como você, produtor, pode participar.
Produtor

Os interessados devem procurar a Casa da
Agricultura. O técnico fará uma avaliação da área
visando traçar o plano de trabalho mais adequado a
cada propriedade.

Pequeno
(até 4 módulos
fiscais)
Médio
(até 10 módulos
fiscais)
Grande
(acima de10
módulos fiscais)

Valor máximo Porcentagem da
de apoio como subvenção para
reembolso de
subvenção
despesas
econômica

Contrapartida
do produtor

Até R$ 10 mil

90%

10%

Até R$ 10 mil

85%

15%

Até R$ 10 mil

75%

25%

.

. A linha de financiamento do Projeto Integra SP
Lavoura-Pecuária-Floresta atende desde o
processo de correção de solo até a implantação de
sistemas integrados de produção. O teto máximo por
produtor é de até R$ 200 mil, com oito anos para
pagamento. Caso envolva floresta no sistema, este
prazo aumenta para 12 anos, com carência de três anos
e juros de 3% (podendo essa taxa de juros ser reduzida
em 25% na pontualidade do pagamento das
prestações).

Qual a sua responsabilidade?
O produtor deve providenciar a documentação
necessária (relação disponibilizada pela Casa da
Agricultura) para acessar a subvenção ou a linha de
crédito do Integra SP e assinar um termo de
compromisso. Após a aprovação do projeto técnico pela
CATI, o produtor deverá providenciar três orçamentos
para a execução do mesmo. Iniciados os trabalhos de
recuperação, o técnico da Casa da Agricultura fará o
acompanhamento da execução das obras e, ao final,
aprova o trabalho feito e envia parecer técnico para
emissão da ordem de reembolso das despesas para o
produtor rural.

