
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

USO ALTERNATIVO DO SOLO – PESSOA JURÍDICA

Uso alternativo do solo – atividade agrossilvipastoris, indústrias, de geração e transmissão de 

energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação 

humana que tenham implicado na substituição da vegetação nativa.

1.Requerimento modelo padrão SEMMA, devidamente preenchido e assinado;

2. Comprovante de quitação da taxa (Documento Único de Arrecadação Municipal – DUAM);

3.  Procuração pública ou particular com firma reconhecida, se o requerimento não for assinado

pelo titular do processo (validade de dois anos);

4. Comprovante de endereço do proprietário, localizado em zona urbana, atualizado (máximo de

90 dias);

• Caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, deve ser apresentada uma

declaração afirmando que este é o endereço de correspondência do empreendedor, com firma

reconhecida ou validado pelo agente administrativo desta secretaria.

5. Cartão de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

6. Contrato social, última alteração;

7.  Publicação do pedido de licenciamento (Resolução CONAMA 006/1986), publicadas em um

jornal  de  grande  circulação  local  e  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  Goiás  (original  ou  cópia

autenticada);

8. Certidão de Inteiro Teor do imóvel atualizada (máximo de 90 dias); 

9. Espólio – Formal de partilha, Termo de Inventariante e Certidão de Óbito (se for o caso);

10. Recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), condizente com as

informações prestadas, em caso de empreendimento situado em zona rural;

11.  Projeto de manejo de vegetação com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), para

elaboração e execução, em conformidade com a atribuição profissional, contendo no mínimo: área

de supressão,  levantamento qualiquatitativo da vegetação a ser suprimida,  abrangendo dados

dendrométricos individuais dos exemplares amostrados (DAP e altura) e estimativa do volume de

matéria-prima gerada pela supressão em metros cúbicos e esteres para exemplares com DAP

igual  ou superior  a 5  (cinco)  centímetros,  salientando-se que a volumetria  cúbica  deverá ser

individualizada  por  espécie.  Inserir  levantamento  florístico  das  espécies  protegidas  por  lei  e

quantificação de áreas de preservação permanente a serem suprimidas, se for o caso;
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12. Croqui e roteiro de acesso ao imóvel com pontos de referência e coordenadas geográficas;

13.  Mapa geral da propriedade, em SIRGAS 2000 georreferenciado, conforme Portaria 98/2004

SEMARH, contemplando também a delimitação dos pontos onde ocorrerá a supressão vegetal,

com quadro de coordenadas geográficas e suas respectivas dimensões (área, comprimento e

largura),  caracterizando  as  tipologias  vegetais,  com  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica.

OBS.: Para importação serão utilizados no SINAFLOR os arquivos vetoriais Shapefile, para tal,

deve-se selecionar do mesmo atributo a extensão (.shp), a extensão (.prj), a extensão (.shx) e

logo em seguida a extensão (.dbn);

14. Apresentar Declaração de Utilidade Pública, se for o caso;

15.  Projeto  de Medida Compensatória,  conforme Decreto  Municipal  N°  2.412/2020 e  Portaria

SEMMA N°  003/2017,  ou  Plano  de  Recuperação  de  Áreas  Degradadas,  conforme  Instrução

Normativa  Nº  04/2011  –  IBAMA e  Termo  de  Referência  desta  Secretaria,  acompanhado  de

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para elaboração e execução,  em conformidade

com atribuição profissional, se for o caso;

16.  Todas as  coordenadas geográficas  informadas nos estudos e  mapas também devem ser

apresentadas em arquivo digital (planilha de excel).

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de

fazer novas exigências. 
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