Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO
Secretaria de Serviços Urbanos, Trânsito e Meio Ambiente
-Departamento de Meio Ambiente

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
1. Nome /Razão Social do Empreendedor
NOME:

CNPJ:

ENDEREÇO/NÚMERO/COMPLEMENTO:
BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

EMAIL:

TELEFONE:

À
Departamento de Meio Ambiente – Secretaria de Serviços Urbanos, Trânsito e Meio Ambiente
Solicito análise das informações anexas para o licenciamento ambiental da atividade considerada de impacto local.
Nestes termos, pede deferimento.
Local e data:

Assinatura:

Cargo / profissão:

Nome Legível:

2.

Documentos/anexos apresentados (devem ser listados nesta tabela)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3. Usos da SEMMA:
Recebimento (carimbo):

Todos os campos devem ser preenchidos na íntegra
Caso seja assinado por terceiros, este requerimento deverá ser acompanhado de Procuração Simples para esta finalidade.
A documentação deverá ser apresentada na ordem especificada no formulário.
Favor não alterar a formatação do formulário ao realizar o preenchimento
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO
Secretaria de Serviços Urbanos, Trânsito e Meio Ambiente
-Departamento de Meio Ambiente
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: As instruções necessárias para o preenchimento da folha de rosto deste
formulário encontram-se a seguir, acompanhadas das definições julgadas importantes para a compreensão das
informações solicitadas. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR ANTERIOR
NOME / RAZÃO SOCIAL *:
CNPJ/CGC/MF n.º*:
CPF/CIC n.°*:
End.: rua/av *:
Bairro *:
CEP *:
Telefone *: ( )
FAX *: ( )
* PREENCHER TODOS OS DADOS OBRIGATORIAMENTE!

n° *:
Município *:
e-mail:

2. IDENTIFICAÇÃO DO NOVO EMPREENDEDOR
NOME / RAZÃO SOCIAL *:
End.: rua/av *:
Bairro *:
CEP *:
Município *:
Telefone *: ( )
FAX *: ( )
CNPJ (CGC/MF n.º) *:
CGC/TE n.° *:
CPF/CIC n.° *:
End. p/ correspondência: rua / av *:
Bairro *:
CEP *:
Município *:
Contato - Nome *:
Telefone p/ contato*: ( )
FAX: ( )
* PREENCHER TODOS OS DADOS OBRIGATORIAMENTE!

n° *:
e-mail:

n° *:
Cargo *:
e-mail:

3. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO
Atividade *:
Localização*:

CODRAM:
Município*:

4. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Processo administrativo nº *
Documento licenciatório nº *

_______________/__________

5. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL
Declaro, sob as penas da lei, a veracidade das informações prestadas no presente formulário.
Nome:
Cargo:
CPF:
Em
/
/
Assinatura:
Carimbo da empresa:
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO
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INFORMAÇÕES:
A alteração de Responsabilidade Ambiental é dada sempre que houver troca de razão social ou CNPJ do
empreendedor responsável pelo empreendimento licenciado.
No caso de Alteração de Responsabilidade, a mesma deverá ser imediatamente informada a esta Secretaria, com
a apresentação da documentação comprobatória da alteração.
São considerados documentos de comprovação de alteração de responsabilidade: alteração de contrato social,
contrato de compra e venda, entre outros.
Empreendedor anterior: o responsável legal pelo empreendimento/atividade que consta do documento
licenciatório junto ao Departamento de Meio Ambiente.
Novo empreendedor: a pessoa, física ou jurídica que está assumindo e o responsável legal pelo
empreendimento/atividade.
Empreendimento: a atividade desenvolvida em uma determinada área física.
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:
CAMPO 1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR ANTERIOR
Identificar a pessoa física ou jurídica anteriormente responsável pelo empreendimento/atividade para o qual está
sendo solicitado o documento no Departamento de Meio Ambiente.
CAMPO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO NOVO EMPREENDEDOR
Identificar a pessoa física ou jurídica que está assumindo a responsabilidade ambiental pelo
empreendimento/atividade para o qual está sendo solicitado o documento no Departamento de Meio Ambiente, conforme
consta no contrato social da pessoa jurídica ou, no caso de pessoa física, conforme consta no documento de identidade.
CAMPO 3 - IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO
Identificar a atividade que possui o documento Licenciatório junto ao Departamento de Meio Ambiente, com seu
CODRAM, localização e município.
CAMPO 4 - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Identificar o processo administrativo (número de protocolo) através do qual foi emitido o documento licenciatório e
também o número do documento Licenciatório (número da licença) em vigor.
CAMPO 5 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL
Identificar o responsável legal pelas informações prestadas, a fim de validá-las junto ao processo administrativo em
trâmite.
DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Requerimento solicitando Alteração da Responsabilidade para cada documento licenciatório do
empreendimento, na forma de juntada no processo administrativo;
Cartão do CNPJ Atualizado;
Formulário de Alteração de Responsabilidade preenchido em todos os seus campos obrigatórios, datado e
assinado;
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável pelas informações fornecidas, bem como do
responsável pelo monitoramento (constar na ART) da atividade.
Declaração justificando a necessidade da alteração da Responsabilidade Ambiental;
Declaração do novo empreendedor assumindo na íntegra todas as condicionantes da Licença vigente;
Comprovante de pagamento dos custos da Declaração.
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