Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
____________________________________________________________________________________________

CKECK LIST – MUDANÇA DE TITULARIDADE
CONTEÚDO DA CERTIDÃO:
Aplica-se a mudança de titularidade, observando o seu respectivo prazo de validade, quando porventura ocorrer
mudança de razão social ou mudança de CNPJ.

FLUXO DE ANÁLISE:
É analisado previamente pela equipe técnica, realizada vistoria no local, procedido parecer técnico e, quando
necessário, passível de condicionantes para expedição.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
1.

Duas cópias comuns do REQUERIMENTO padrão da SEMATUR (Secretaria de Meio Ambiente
e Turismo),devendo ser assinado pelo representante legal do empreendimento,conforme
contrato ou estatuto social, ou quem o represente como procurador ,mediante apresentação de
instrumento procuratório acompanhado do RG. As procurações particulares deverão ter firma
reconhecida. Em caso de procurações públicas, dispensa-se a anexação do documento oficial
de identificação com foto do outorgante.

OBS: No caso de mudança de titularidade, apresentar a documentação do antigo e do novo titular da licença.
OBS: Quando da solicitação de licença de operação - LO/ 2ª licença ambiental única - LAU/ licença de
instalação e operação – LIO, o CNPJ e contrato social/ estatuto social/ requerimento de empresário individual
devem contemplar a atividade que está sendo solicitada a licença.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do responsável pelo pedido e/ou CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica); Caso seja produtor rural deve apresentar o apresentar documento
que comprove esta qualidade.
Comprovante de Endereço - expedido nos últimos 60 dias (contas de água, luz ou telefone em
nome do interessado, entre outros, com exceção de faturas de cartão de crédito). Em caso de
Pessoa Jurídica apresentar Comprovante de Endereço do Proprietário(s), Diretor(es) e/ou
representante legalmente constituído.
Declaração - Declaração do proprietário anterior dizendo que concorda com a mudança de
titularidade, com firma reconhecida;
Licença Original - Licença a ser alterada (apresentar a original), com prazo de validade vigente.
Aplica-se a mudança de titularidade, observando o seu respectivo prazo de validade, quando
porventura ocorrer mudança de razão social ou mudança de CNPJ.
Cópia da publicação em jornal de mudança de titularidade;
Pagamento do custo do serviço por meio da DAM - Documento de Arrecadação Municipal.

OBSERVAÇÕES:
1. Após a vistoria no local, se necessário for, o corpo técnico pode solicitar documentação extra para
apensamento do processo.
2. Documentos originais ou autenticados em cartório.
Prazo para análise: 120 (sessenta) dias
Mais informações: Setor de Licenciamento Ambiental da SEMATUR 0800.287.2005 .
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