
9. PRORROGAÇÃO DE DOF
Consiste na dilação do prazo de validade do Documento de Origem Florestal se, por motivo de caso fortuito ou força maior, houver algum atraso no

transporte dos produtos, impossibilitando a chegada ao destino no prazo inicialmente estipulado.
Na hipótese de extensão de validade, será obrigatória a impressão da nova via do DOF com o dado atualizado.
Os documentos necessários são:

Requerimento com justificativa que comprove os motivos da solicitação da prorrogação;
Cópia do DOF ou acompanhamento do DOF e respectiva Nota Fiscal;
Boletim de Ocorrência policial (se for o caso);
Nota Fiscal/recibo de conserto, fazendo constar a Placa do referido DOF.

O prazo de validade para o transporte, entendido como o tempo necessário para a concretização do percurso total a ser percorrido, será informado pelo
usuário no ato de emissão do DOF, respeitados os seguintes limites: quatro dias para o transporte terrestre intraestadual; sete dias para o transporte terrestre
interestadual; quinze dias para o transporte fluvial ou marítimo; quatro dias para o transporte ferroviário; e um dia para o trecho aéreo de transporte.

10. SUSPENSÃO DE DOF
Consiste na suspensão temporária do Documento de Origem Florestal se, por motivo de caso fortuito ou força maior, houver algum impedimento durante

o transporte dos produtos (ex.: apreensão, problemas mecânicos com o veículo, entre outros casos excepcionais, devendo ser previamente avaliados).
O saldo do DOF não será estornado para a origem nem creditado no destino, enquanto o caso estiver sob análise e o destinatário não será bloqueado

pelo não recebimento da carga no prazo estabelecido.
Os documentos necessários são:

Requerimento com justificativa que comprove os motivos da solicitação de suspensão;
Cópia do DOF;
Cópia da Nota fiscal (devidamente cancelada, se for o caso);
Boletim de Ocorrência policial (se for o caso);
Nota Fiscal/recibo de conserto, fazendo constar a Placa do referido DOF;
Termo de Apreensão/Depósito (se for o caso).

11. REATIVAÇÃO DE DOF
Consiste no efeito de reativar-se o Documento de Origem Florestal suspenso quando sanada a condição adversa que motivou a suspensão, e desde que

todas as condições inicialmente consignadas no DOF permaneçam inalteradas.
No ato da reativação do DOF poderá ser concedida pelo órgão ambiental competente uma nova data de validade para permitir a conclusão do

transporte.
Os documentos necessários são:

Requerimento com justificativa que comprove os motivos da solicitação de reativação;
Cópia do DOF;
Nota Fiscal/recibo de conserto, fazendo constar a Placa do referido DOF;
Termo de liberação do veículo/produtos pela autoridade competente (se for o caso);
Descrição da localização dos produtos no momento da solicitação.

12. INSERÇÃO DE CRÉDITOS DE REPOSIÇÃO FLORESTAL
A geração do crédito de reposição florestal ocorrerá mediante a comprovação do efetivo plantio de espécies florestais em áreas degradadas ou

descaracterizadas, após a análise e aprovação do projeto pelo órgão ambiental, setor de Floresta Plantada.
13. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE REPOSIÇÃO FLORESTAL
Em casos de transferência de créditos de Reposição Florestal, os Documentos deverão ser encaminhadas para análise e manifestação da

Coordenadoria de Florestas Plantadas.
ANEXO II

REQUERIMENTO PARA PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DOF
Senhor (a) usuário, anexar todos os documentos no mesmo arquivo em formato PDF e Protocolar no site da SEDAM através do endereço: http:/

/copam.sedam.ro.gov.br/requerimentodof/
1 - Dados do Requerente / Empreendimento

Nome/ Razão Social:
Processo:

CPF/ CNPJ: Insc. Estadual: RG:
Localização da atividade:

Bairro: Município:
CEP: Email:

Tel. Fixo: Celular:
Endereço para correspondência:

Bairro: Município: CEP:
2 - Dados do Representante legal/ Procurador

Nome/ Razão Social: RG:
CPF/ CNPJ: Insc. Estadual:

Endereço para correspondência:
Bairro: Município:

CEP: Email:
Tel. Fixo: Celular:
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3 - Procedimento solicitado
[ ] Ajuste Administrativo [ ] Liberação/ desbloqueio de pátio
[ ] Liberação de Oferta [ ] Liberação/ Cancelamento de Veículo
[ ] Prorrogação de DOF [ ] Emissão de DOF Especial
[ ] Suspensão de DOF [ ] Forçar entrega de DOF
[ ] Reativação de DOF [ ] Transferência de Créditos de Reposição Florestal

[ ] Cancelamento de DOF [ ] Inserção de créditos de Reposição Florestal
[ ] Homologação de LO ou AUTEX [ ] Outros

4 - Informações adicionais / Observações
______________________________________

Assinatura do Requerente

ANEXO III
ROMANEIO DE MADEIRA SERRADA

Nome/ Razão Social:

CPF/ CNPJ:

Nome do pátio:
Coordenadas Geográficas:

Data:
Item Espécie Nome científico Esp. (cm) Larg. (cm) Comp. (m) Qtde de Peças Volume (m³) Produto

___________________________________
Assinatura do Requerente

ANEXO IV
ROMANEIO DE MADEIRA EM TORA

Nome/ Razão Social:

CPF/ CNPJ:

Nome do pátio:
Coordenadas Geográficas:

Data:

Placa Tora Espécie Nome científico
Tora Oco Volume (m³)

Db1 (cm) Db2 (cm) Dt1 (cm) Dt2 (cm) Comp. (m) Db1 (cm) Db2 (cm) Dt1 (cm) Dt2 (cm) Comp. (m)
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