DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE RESERVA
LEGAL A QUE SE REFERE A IN 04/2021 – SEMAD
1 – Requerimento conforme anexo 1;
2 – Cópia dos documentos pessoais do proprietário/possuidor (RG e CPF), no caso de pessoa física,
ou CNPJ e contrato social, no caso de pessoa jurídica;
3 – Cópia de comprovante de endereço do proprietário/possuidor;
4 – Procuração com firma reconhecida em cartório, designando plenos poderes para atuar junto à
Secretaria, nos termos do Art. 2° da Portaria n°. 59/2019 e em conformidade com o modelo previsto
naquela norma, caso o proprietário não seja o responsável por protocolizar ou movimentar o processo;
5 – Documentos comprobatórios de propriedade ou Posse emitidos a no máximo 90 (noventa) dias;
6 – Recibo de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR);
7 – Justificativa/comprovação da situação alegada conforme § 1º do art. 2º da IN 04/2021-SEMAD;
8 – Mapa planimétrico do imóvel, onde deverão ser representados cartograficamente o imóvel, discriminando seu perímetro, as áreas de Reserva Legal, de APP, de Uso Restrito, os remanescentes de
vegetação nativa e as hidrografias. Informar ainda os confrontantes e coordenadas de todos os vértices do imóvel e da Reserva Legal, com DATUM: Sirgas 2000, EPSG:.4674. As regras para apresentação do mapa observarão o que dispõe a ABNT.
9 – Memorial descritivo do perímetro da reserva legal proposta com, pelo menos, um ponto de
amarração;
10 – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao estudo para localização da reserva
legal, do levantamento e produções cartográficas e documentos pessoais do responsável técnico
(RG e CPF);
11 – Arquivos vetoriais em formato shp. e kml. Contendo todas as mesmas informações (de forma
individualizada) dos perímetros descritos no mapa planimétrico.
Obs.: A administração pública poderá solicitar documentação complementar se assim julgar necessário.

ANEXO 1
REQUERIMENTO

Solicito, tendo em vista o disposto na IN 04/2021 – SEMAD, autorização da localização Reserva
Legal referente ao imóvel NOME DO IMÓVEL RURAL, situado no município de NOME DO
MUNICÍPIO, registrado no cartório NOME DO CARTÓRIO com área total de ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL (ha), inscrito no CAR sob código: CÓDIGO O CAR. Comprometo-me a apresentar toda a
documentação exigida no ato da abertura do processo, bem como prestar esclarecimentos no
decorrer de sua tramitação, e cumprir as exigências nos prazos estabelecidos, sob pena de extinção
do mesmo.
LOCAL E DATA, NOME DO(s) PROPRIETÁRIO(s) OU FIRMA Nº CPF/CNPJ

NOME
Assinatura do Requerente

