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Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental 

 

Coordenadoria de 

Desenvolvimento Florestal 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR N° 01/2022/SEDAM-CODEF 

 

Formalização de processos florestais na Coordenadoria de 

Desenvolvimento Florestal - CODEF 

 

Projetos Florestais 

 

o Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS e Plano 

Operacional Anual - POA; 

o Plano de Exploração Florestal para Uso Alternativo do Solo - 

PEF; 

o Autorização de Supressão Vegetal - ASV; 

o Corte de Árvore Isolada – CAI; 

o Reflorestamento para Geração de Crédito de Reposição 

Florestal; 

o Projetos de Levantamento Circunstanciado – LC. 

 

1.  Documentos para formalização processual (original/impresso 

colorido) 

 

o Requerimento Padrão da SEDAM-CODEF com solicitação de análise, 

vistoria e aprovação do projeto. Assinatura reconhecida em 

cartório do Proprietário, do arrendador da propriedade 

(Contrato de Arrendamento registrado), ou representante com 

procuração específica ao lote disponível 

(http://www.sedam.ro.gov.br/codef/); 

o Comprovante de pagamento da taxa de análise – 2 UPFs (Lei 

Estadual 3.941/2016); 

o CD-R com arquivos digitais. 

 

2.  Arquivo em mídia digital – CD-R (arquivos coloridos) 

 

o Taxas conforme Lei Estadual 3.941/2016; 

o Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais 

– CEPROF; 

o Documentos de identificação do proprietário/ representante 

legal (RG e CPF); 

o Procuração pública (caso houver) tem que ser específica para o 

SEDAM e nº do lote com menos de de 1(um) ano; 

o Contrato/estatuto social da empresa (caso houver); 

o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (caso houver); 

o Documentos hábeis para a comprovação da posse ou propriedade 

do imóvel rural expedida a menos de 30 dias do protocolo 

perante o órgão ambiental ou documentos exigidos; 
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o Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

o Habilitação profissional (CREA/RO); 

o Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

o Projeto florestal (.pdf); 

o Croqui de acesso à propriedade rural; 

o Carta Imagem do projeto indicando Área de Reserva Legal, Área 

de Preservação Permanente - APP, área de pastagens, área de 

agricultura, tipologia vegetal, hidrografia e outros 

atributos; 

o Inventário florestal em formato planilhas (arquivo .ZIP); 

o Arquivo de dados vetoriais (Shapefiles) com projeção Sirgas 

2000: Área Total do Imóvel – ATI; Área de Reserva legal – 

ARL; Área do projeto; Área de Efetivo Projeto; e Área de 

Preservação Permanente – APP (se houver) em arquivo .ZIP; 

o Outros documentos pertinentes ao processo. 

 

3. Cumprimento de pendências (original/colorido) 

 

o Requerimento Padrão da SEDAM-CODEF impresso e assinado 

contendo no mínimo: Número do processo digital SEI nº 

0028.xxxxxx/20xx-xx; nome do interessado; e número do 

Parecer/notificação. 

o CD-R com arquivos digitais das pendências. 

 

OBSERVAÇÕES: 

o Não é mais necessário protocolar o projeto impresso (capa 

preta/portfólio); 

o Os processos serão migrados para o Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI; 

o Cada arquivo em formato .pdf deverão ser coloridos com tamanho 

máximo de 20mb; 

o Arquivo zipados (.ZIP) deverão ter o tamanho máximo de 2mb; 

o Arquivos em formato .CSV e texto .TXT deverão ter o tamanho 

máximo de 20mb; 

o Os requerimentos com assinatura digital deverão ser originais 

(nato digital) com possibilidade de verificação do ICP-BRASIL 

ou assinatura GOV.BR (Lei Federal nº 14.063/2020 e Decreto 

Federal n° 10.543/2020); 

o Após a migração do projeto para o SEI, este deverá ser 

cadastrado com número do processo digital 0028.xxxxxx/20xx-xx 

no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos 

Florestais – Sinaflor; 

o Todos os arquivos do projeto deverão ser inseridos no 

Sinaflor. 

Termo nº 01-2022 Formalização de processos florestais (0029876547)         SEI 0028.075213/2022-09 / pg. 2


	Termo nº 01-2022 Formalização de processos florestais (0029876547)

