
  

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - SEMAD

DADOS DO IMÓVEL RURAL CONSOLIDADO PARA DOAÇÃO EM UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO *

*Para fins de abertura do processo administrativo para doação em UC, todos os documentos
citados abaixo deverão estar digitalizados e serão entregues em CD ou pendrive no ato da abertura
do processo.

O Termo de  doação de  imóvel  rural  em unidades  de conservação (anexo III)  deve estar
acompanhado de:

• Certidão  atualizada  da  matrícula  do  imóvel  expedida  pelo  registro  de  imóveis
competente;

• Cédula de identidade e CPF do proprietário, quando se tratar de pessoa física;

• Cópia  do  Contrato  Social  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial  (no  caso  de
empresa);

• Ato de designação de responsável, quando se tratar de pessoa jurídica;

• Certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR;

• Memorial  descritivo  do  imóvel,  contendo  pelo  menos  um  ponto  de  amarração
georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel;

• Mapa  do  imóvel,  com  as  áreas  de  preservação  permanente,  áreas  consolidadas  e
vegetação nativa;

• Recibo de inscrição no CAR;

• Declaração de Responsabilidade das informações prestadas;

• CD com shp e kml da área matriz com todas os perímetros informados no CAR.

DADOS DO IMÓVEL QUE ESTÁ LOCALIZADO NA UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

 Certidão  atualizada  da  matrícula  do  imóvel  expedida  pelo  registro  de  imóveis
competente (deve constar a área e perímetro da área comprada na UC);

• Certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR;

• Memorial descritivo do imóvel doado; 

• Mapa do imóvel doado;

• Recibo de inscrição no CAR;

• Declaração de Responsabilidade das informações prestadas. 

• CD com shp e kml da área doada;

Obs.: Após aprovados os mapas, memoriais e termo de doação, serão solicitadas mais três
vias de cada. 


