REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Este requerimento pode ser assinado de três modos para ser considerado autêntico: autenticação em cartório;
assinatura na presença de um servidor do IMA que reconheça a sua autenticidade; assinatura digital certificada via ICPBrasil ou assinatura eletrônica do gov.br (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica).

1.IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DO ATUAL TITULAR
(SUCEDIDO).
Informe o(s) dado(s) do(s) empreendimentos(s) que terão a titularidade alterada.
Número do(s) processo(s) de licenciamento no IMA:

CNPJ ou CPF do Titular Sucedido:

Razão Social do Titular Sucedido:

2.IDENTIFICAÇÃO DO NOVO TITULAR (SUCESSOR)
Informe os dados do novo titular do processo de licenciamento relacionado no item 1.
CNPJ/CPF:

Razão Social do Titular Sucessor:

CPF do Representante do Titular Sucessor*:

Nome do Representante do Titular Sucessor*:

* Pessoa física que tenha legitimidade para representar o sucessor, ou procurador, que deverá ser devidamente qualificado. Esses
campos devem ser preenchidos somente quando necessário.
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3.REQUISIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS
Requisito a transferência da titularidade do processo de licenciamento ambiental referido no item 1 deste
formulário e declaro ciência das obrigações ambientais que possam existir no âmbito do citado processo e
que agora assumo, inclusive em relação aos possíveis impactos e passivos ambientais oriundos da
instalação ou operação do objeto licenciado do qual figuro como titular.

Cidade e Data:

Nome do representante do Sucessor:

______________________________________________
Assinatura do representante do titular sucessor

4.ANUÊNCIA DO TITULAR SUCEDIDO
Declaro estar ciente da presente transferência da titularidade do processo de licenciamento ambiental
referido no item 1 deste formulário, anuindo seus termos, inclusive a transferência de licenças e
autorizações.
Cidade e Data:

Nome do representante do Sucedido:

______________________________________________
Assinatura do representante do titular sucedido

ANEXAR NESTE FORMULÁRIO:
1.Documentação comprobatória da transferência de titularidade do objeto licenciado, tais como cópia do estatuto, contrato social, ata
da reunião da última diretoria, ato de concessão, doação, instrumento de constituição de consórcio, contrato de compra/venda/locação
ou qualquer outro ato ou documento que efetivamente promoveu e comprova a troca do titular do objeto do processo.
2. Cartão CNPJ atualizado.
3.Procuração dos interessados perante o IMA, quando houver representação. A procuração deverá estar assinada pelo outorgante e
com firma reconhecida.
4. Carta contendo outras manifestações que julgar pertinente junto ao pedido de transferência de titularidade (opcional).
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