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 Item DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DA APAT SIM NÃO 

1 RB 

Requerimento Padrão solicitando Autorização Prévia à Análise- 

APAT 

Assinatura reconhecida em cartório do Proprietário ou 

Representante com procuração especifica ao lote ou dispositivo 

exposto na Lei Federal nº 13.726 de 08 de outubro de 2018. 

  

2 RB 
Comprovante de recolhimento da taxa de análise, conforme a Lei 

Estadual de taxas.   

3 RC 

Contrato de arrendamento ou comodato (se for o caso); 

Registrado em Cartório de Títulos e Documentos, com prazo de 

vigência compatível com o ciclo de corte do futuro projeto. 

  

4 RB Cópia autenticada de RG e CPF do requerente 
  

5 RB Cadastro Técnico Federal – CTF 
  

6 RC 
Procuração pública especificando nº lote e denominação do 

imóvel rural (se for o caso)   

7 RC Cópia autenticada de RG e CPF do procurador (se for o caso) 
  

8 RB Contato (telefone e/ou e-mail) e endereço de correspondência 
  

9 RB 

Documentos de Pessoa Jurídica 

 Cadastro Técnico Federal - CTF; 

 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (se for o caso), 

 Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrados, em se tratando de 

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, os 

documentos de eleição e termos de posse de seus 

administradores. 

  

10 RB 

A. Mapa da área total do imóvel indicando as coordenadas 

dos pontos de amarração e dos vértices definidores dos 

limites do imóvel rural georreferenciadas. 

B. Carta imagem atualizada com delimitação da Área Total do 

Imóvel - ATI, Área Reserva Legal -  ARL, Área do 

empreendimento a ser licenciado (PMFS/POA e outros). 

C. Arquivo de dados vetoriais (Shapefiles) com projeção Sirgas 

2000: 

 Área Total do Imóvel – ATI; 

 Área de Reserva legal – ARL; 

 Área de Uso Alternativo do Solo; 

 Área do projeto; 

 Área de Preservação Permanente – APP (se houver) 

  

11 RB Cadastro Ambiental Rural – CAR 
  

12 RB Croquis das vias de acesso à propriedade 
  

13 RB Documentos hábeis para a comprovação propriedade do imóvel 
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rural expedida a menos de 30 dias do protocolo perante o órgão 

ambiental ou documentos exigidos no Decreto Estadual n° 19.989, 

de 29 de julho de 2015 - DIOF 29/07/2015. 

Nos casos de posse do imóvel rural, anuência do órgão fundiário 

competente. 

A SEDAM solicitará manifestação do INCRA/RO 

14 RB 

Comprovação da existência de cobertura florestal por meio de 

imagens de satélite. Conforme Inciso IV do Art. 5°da Instrução 

Normativa n°04/2006 do MMA 
  

 

 


