
  
 

 

CERTIFICADO DE CADASTRO E REGISTRO (RL) 

COMÉRCIO OU CONSUMO DE LENHA, MADEIRA OU CARVÃO VEGETAL 

 

1. Requerimento geral da Secretaria de Meio Ambiente, com a descrição da atividade e com 
os quadros de áreas atualizados, devidamente preenchido e assinado;  

2. Procuração pública ou particular, com firma reconhecida como verdadeira, em vigor, se o 
requerimento não for assinado pelo titular do processo, dando poderes ao procurador junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos – SMASRH;  

3. Pessoa jurídica: Cópia do Contrato social ou Ato Constitutivo com a última alteração ou 
documento similar e cartão CNPJ e/ou Pessoa física: cópia do RG e CPF (ou cópia da CNH);  

4. Comprovante de pagamento do Documento Único de Arrecadação Municipal – DUAM – do 
documento solicitado (para a emissão das taxas, encaminhe o requerimento preenchido 
para o e-mail: meioambiente@cristalina.go.gov.br); 

5. Cópia da Certidão do Registro do Imóvel, referente à área do empreendimento, com 
averbação da Reserva Legal (quando situado em zona rural) ou Cópia da Escritura de 
compra e venda (com a certidão em nome do vendedor) ou Cópia do Contrato de Concessão 
e Uso – CCU – (em áreas de assentamento rural) ou documento similar que comprove a 
titularidade da propriedade; 

6. Declaração informando a quantidade de lenha, madeira ou carvão vegetal consumida ou 
comercializada anualmente. 

 

RENOVAÇÃO DO RL 

1. Requerimento geral da Secretaria de Meio Ambiente, com a descrição da atividade e com 
os quadros de áreas atualizados, devidamente preenchido e assinado;  

2. Procuração pública ou particular, com firma reconhecida como verdadeira, em vigor, se o 
requerimento não for assinado pelo titular do processo, dando poderes ao procurador junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos – SMASRH;  

3. Pessoa jurídica: Cópia do Contrato social ou Ato Constitutivo com a última alteração ou 
documento similar e cartão CNPJ (caso haja alteração);  

4. Comprovante de pagamento do Documento Único de Arrecadação Municipal – DUAM – do 
documento solicitado (para a emissão das taxas, encaminhe o requerimento preenchido 
para o e-mail: meioambiente@cristalina.go.gov.br); 

5. Declaração atualizada informando a quantidade de lenha, madeira ou carvão vegetal 
consumida ou comercializada anualmente. 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos de Cristalina 
Endereço: Rua Aymorés, Qd. M, Lt. 208A (em frente à Polícia Militar) 

Contato: meioambiente@cristalina.go.gov.br 
Telefone: (61) 986623426 
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