DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE REMANEJAMENTO DE
RESERVA LEGAL NOS TERMOS DOS ARTIGOS 28 E 30 DA LEI 18.104/2013.

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, quando for o caso de representante, com cópias dos documentos pessoais (RG
e CPF) do procurador;
5 – Documentos comprobatórios de propriedade ou Posse emitidos a no máximo 90 (noventa)
dias;
6 – Documento comprobatório de enquadramento no artigo 30, quando for o caso, (utilidade
pública, interesse social, exploração mineral, pesquisa científica ou construção de barragens);
7 – Recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR);
8 – Croqui acompanhado de descrição de acesso ao imóvel com pontos de referência e
coordenadas UTM dos entrocamentos, da entrada e da sede do imóvel;
9 – Mapa do imóvel matriz e do imóvel receptor, quando for o caso, informando os perímetros
das Reservas Legais, das Áreas de Preservação Permanente, das áreas de uso restrito, das servidões
administrativas etc, e contendo quadro das coordenadas dos vértices do imóvel e da Reserva Legal;
10 – Memorial Descritivo do perímetro da reserva legal proposta com, pelo menos, um ponto
de amarração;
11 – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e documentos pessoais do responsável
técnico (RG e CPF);
12 – Termo de Autorização de Remanejamento da Reserva Legal – Intra e extrapropriedade.
Anexo 2; ou,
13 – Termo de Autorização de Remanejamento de Reserva Legal – extrapropriedade. Anexo
3; ou,
14 – Termo de Autorização de Remanejamento de Reserva Legal – intrapropriedade. Anexo
4.
15 – CD contendo o mapa do imóvel matriz e do imóvel receptor, quando for o caso,
informando os perímetros das Reservas Legais, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de
Uso Restrito, das servidões administrativas etc, salvo em formato kml (Datum de referência
SIRGAS 2000).

ANEXO 1

REQUERIMENTO

Solicito, tendo em vista o disposto nos artigos 28 e 30 da lei estadual nº 18.104/2013,
autorização de remanejamento da Reserva Legal do imóvel NOME DO IMÓVEL RURAL,
localizado no município de NOME DO MUNICÍPIO, registrado no cartório NOME DO
CARTÓRIO com área total de ÁREA TOTAL DO IMÓVEL (ha).
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 no prazo
estabelecido, sob pena de extinção do mesmo.

LOCAL E DATA,

NOME DO(s) PROPRIETÁRIO(s) OU FIRMA
Nº CPF/CNPJ
Assinatura do Requerente

ANEXO 2
Processo nº.: ________________
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DA RESERVA LEGAL INTRA E EXTRAPROPRIEDADE
Art. 28 e 30 da Lei Estadual 18.104/2013

Aos____dias
do
mês
de_________do
ano
de____o(a)
senhor(a)/firma___________________________________________________________CPF/CNPJ
n.º:___________________Endereço_________________________________Município_________
UF____proprietário/possuidor do imóvel denominado________________com______hectares, no
Município de ____________Estado de Goiás, discriminado conforme planilha 1 anexa (matriz),
declara perante a autoridade florestal competente, que também assina o presente termo, tendo em
vista o que determina a Lei Estadual 18.104/2013 nos artigos 28 e 30 e a Constituição do Estado de
Goiás no art. 129, que a área de______hectares de vegetação nativa existente neste imóvel e área
de_______ hectares de vegetação nativa existente no imóvel denominado___________de
proprietário/possuidor de________________, CPF/CNPJ ____________Município de_________
Estado de Goiás, conforme discriminado na planilha 2 anexa (receptora), passará a constituir a
reserva legal do imóvel matriz, equivalente a_____%, da área total desse. Anexo a este termo
devem ser apresentados os mapas e memoriais descritivos dos imóveis matriz e receptor, bem como
as planilhas com as informações de área e domínio.
O proprietário compromete-se, por si, seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente
gravame sempre bom, firme e valioso.
Hectares

%

Área total da propriedade matriz
Área total da propriedade receptora
Reserva Legal remanejada para a receptora
Reserva Legal que permanecerá na matriz
Assim sendo, assinam o presente Termo, o proprietário/possuidor, o responsável
técnico e o órgão ambiental, por meio de sua autoridade competente, em 03 (três) vias de igual teor,
SECIMA:
Assinatura:___________________________________________________________________
PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR
Assinatura: ____________________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Assinatura:___________________________________________________________________

Planilha 1 – Matriz
Imóvel

Matrículas

Livro

Folhas

Hectares

Folhas

Hectares

Planilha 2 – Receptora
Imóvel

Matrículas

Livro

ANEXO 3
Processo nº.: ________________
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DA RESERVA LEGAL –
EXTRAPROPRIEDADE
Art. 28 e 30 da Lei Estadual 18.104/2013

Aos_____dias do mês de_____________do ano de _________ o(a) senhor(a)/firma
___________________________________________
CPF/CNPJ
n.º:
________________
Endereço__________________________________________ Município___________ UF_______
proprietário/possuidor do imóvel denominado _______________ com _________hectares, no
Município de_____________ Estado de Goiás, discriminado conforme planilha 1 anexa (matriz),
declara perante a autoridade florestal competente, que também assina o presente termo, tendo em
vista o que determina a Lei Estadual 18.104/2013 nos artigos 28 e 30 e a Constituição do Estado de
Goiás no art. 129, que a área de _______hectares de vegetação nativa existente no imóvel
denominado________________
de
proprietário/possuidor
de_______________________,
CPF/CNPJ_______________ Município de_______________________________ Estado de Goiás,
conforme planilha 2 anexa (receptora), constituirá reserva legal do imóvel matriz, equivalente
a_________%, da área total desse. Anexo a este termo devem ser apresentados os mapas e
memoriais descritivos dos imóveis matriz e receptor, bem como as planilhas com as informações de
área e domínio.
O proprietário compromete-se, por si, seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente
gravame sempre bom, firme e valioso.
Hectares

%

Área total da propriedade matriz
Área total da propriedade receptora
Reserva Legal remanejada para a receptora
Reserva Legal que permanecerá na matriz
Assim sendo, assinam o presente Termo, o proprietário/possuidor, o responsável
técnico e a SECIMA, por meio de sua autoridade competente, em 03 (três) vias de igual teor,
SECIMA:
Assinatura:___________________________________________________________________
PROPRIETÁRIO/ POSSUIDOR
Assinatura: ____________________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Assinatura:___________________________________________________________________

Planilha 1 – Matriz
Imóvel

Matrículas

Livro

Folhas

Hectares

Folhas

Hectares

Planilha 2 – Receptora
Imóvel

Matrículas

Livro

ANEXO 4
Processo nº.: ________________
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DA RESERVA LEGAL –
INTRAPROPRIEDADE
Art. 28 e 30 da Lei Estadual 18.104/2013

Aos________ dias do mês de_____________ do ano de_______, o (a)
senhor(a)/firma________________________________________CPF/CNPJ n.º:______________
Endereço_________________________________________ Município_______________ UF____
proprietário/possuidor do imóvel denominado____________________ com________hectares no
Município_______________________ Estado de Goiás, discriminado conforme planilha 1 anexa,
declara perante a autoridade florestal competente, que também assina o presente termo, tendo em
vista o que determina a Lei Estadual 18.104/2013 nos artigos 28 e 30, que a área de_______hectares
passará a constituir a reserva legal, correspondendo a ______% deste imóvel. Anexo a este termo
devem ser apresentados os mapas e memoriais descritivos do imóvel, bem como planilha com
informações de área e domínio.
O proprietário/ possuidor compromete-se, por si, seus herdeiros ou sucessores a fazer
o presente gravame sempre bom, firme e valioso.
Hectares

%

Área total da propriedade
Área da Reserva Legal
Assim sendo, assinam o presente Termo, o proprietário/possuidor, o responsável
técnico e a SECIMA, por meio de sua autoridade competente, em 03 (três) vias de igual teor,
SECIMA:
Assinatura:___________________________________________________________________
PROPRIETÁRIO/ POSSUIDOR
Assinatura: ____________________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Assinatura:___________________________________________________________________

Planilha 1
Imóvel

Matrículas

Livro

Folhas

Hectares

