
  GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA

DECLARAÇÃO – VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO

Eu  __________________________________________________________________________  (nome  completo),
_____________________________(nacionalidade),  _____________________(estado  civíl),  portador da célula de
identidade _______________ e do CPF n°.: ________________, residente e domiciliado na Rua, Av.
____________________________,  n°.:  ______,  Bairro:  ____________________,  cidade  de
________________________,  CEP.:  ______________________,  na  qualidade  de
________________________ (diretor,  presidente,  sócio,  gerente,  procurador,  responsável  técnico)  do
empreendimento  ______________________________________________________________,
Processo  SEMA  n°.:  ________________,  informo  à  Assessoria  de  Desenvolvimento
Institucional – ADINS/CECA, para fins de apuração da compensação ambiental
a  que  se  refere  o  Art.  36  da  Lei  Federal  N°.:  9.985/2000,  que  o  Valor
Contábil  Líquido  do  referido  empreendimento  na  data  de  ___/___/___,  é  de
R$________________________________________________________________________________
(valor numérico e por extenso)

Declaro sob as penas da lei que a informação aqui prestada é verdadeira e
que estou ciente de que a falsidade com relação à mesma configura crime,
nos termos do Artigo 299 do Código Penal, c/c Artigo 3° da Lei 9.605/1998
e em conformidade com a Resolução COEMA nº 26, de 10 de dezembro de
2015, e suas posteriores alterações.

Declaro,  ainda, ter conhecimento de que as informações sobre o Valor de
Referência  do  empreendimento  deve  ser  apresentado  por  profissional
legalmente  habilitado,   entendendo-se  como  tal,  aquele  que,  além  de
possuir  conhecimento  técnico-científicos  que  o  habilitam  a  prestar  as
informações  contidas/descritas  nas  Planilhas  e/ou  no  Valor  Contábil
Líquido no pleito, encontra-se devidamente registrado perante o conselho
de  Classe  competente,  comprovadas  através  da  ART  ou  Certidão  de
regularidade do Profissional.

Documentação que referencia o Valor Contábil Líquido:
Memória de cálculo e cópia do balanço que referenciou o cálculo.
Balanço  analítico  ou  parecer  do  Contador  com  a  avaliação  do  Auditor
independente.

__/__/__ _________________________________________ / _____________________

  Data    Nome legíve l do  responsável  pelo  Empreendimento         Assinatura

__/__/__ _________________________________________ / _____________________

  Data        Nome legível  do profi ssional  responsável  pelo  Empreendimento        Assinatura


