GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE FLORESTAS
REATIVAÇÃO DE PÁTIO
Um pátio que não realizar movimentações por um período de 180 dias é automaticamente suspenso.
Para que este pátio fique ativo novamente, o usuário do Sistema DOF deve solicitar a reativação.
Documentação necessária:


Requerimento assinado com reconhecimento de firma da assinatura dirigido à Superintendência
de Meio Ambiente/Gerência de Florestas da SEMAR – PI (o pedido de liberação de pátio
deverá ser apresentado em requerimento formal, assinado pelo interessado ou, em se
tratado de pessoa jurídica, pelo sócio ou representante legal. Nesse caso, será necessária
a apresentação de procuração específica, contrato social ou outro documento que
demonstre o vínculo legal entre o cidadão solicitante e a pessoa jurídica). O
reconhecimento de firma será dispensado se o interessado assinar o documento na presença do
funcionário público ou se for possível a comparação das assinaturas com o documento de
identidade do interessado, conforme lei nº 13.726/18



Cópia autenticada da procuração (quando for o caso);



Cópia do comprovante de endereço em nome do assinante do requerimento. Na ausência deste,
apresentar declaração assinada informando o endereço no qual reside (o reconhecimento de
firma será dispensado se o interessado assinar o documento na presença do servidor da
SEMAR ou se for possível a comparação das assinaturas com o documento de identidade do
interessado, conforme lei nº 13.726/18);



Cópia dos documentos pessoais do assinante do requerimento (a autenticação será dispensada
se for possível a comparação entre a cópia e a via original pelo servidor da SEMAR);



Cópia autenticada do alvará de funcionamento atualizado (a autenticação será dispensada se for
possível a comparação entre a cópia e a via original pelo funcionário público)



Licença de operação da atividade, quando for o caso;



Documentos que atestem a continuidade da atividade econômica nos três últimos meses (notas
fiscais ou comprovantes de regularidade perante a junta comercial ou receita federal);



Declaração completa e atualizada com a quantidade de madeira serrada existente no pátio da
empresa, detalhada por tipo, nome científico e nome popular (assinada com reconhecimento de
firma), conforme modelo em anexo;

DECLARAÇÃO (MODELO)

A
empresa
_______________________________________________,
CNPJ
nº
_______________________,
localizada
na
rua/avenida
______________________________________________,
nº
_______,
município
_________________, declara para os devidos fins que possui os seguintes itens em seu pátio:
Exemplo:
Nº

Produto (Tipo)

Espécie (Nome Nome Popular
Científico)

Saldo (M³ ou ST)

UNIDADE

1

Madeira
serrada
(caibro)

Andira parviflora

1,0000

M³

Angelimvermelho

_____________(PI), ___/___/___

____________________________________
(assinatura com reconhecimento de firma)

