PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CHECK-LIST - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
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Formulário de requerimento de transferência de titularidade (modelo SEMMA),
devidamente preenchido e assinado pelo cedente e pelo cessionário;
Termo de responsabilidade ambiental – TRA (modelo SEMMA), devidamente preenchido e
assinado pelo empreendedor e responsável técnico (cessionário);
Cópia do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante
legal (cessionário);
Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa (cessionário);
Cópia da Ata da eleição da Última diretoria, quando se tratar de Sociedade; ou, Contrato
Social registrado, quando se tratar de Sociedade de Quotas de Responsabilidade Limitada;
ou, Requerimento do Empresário; ou, outro documento de igual valor que venha a
substituir, desde que com aval da SEMMA (cessionário);
Cópia do documento comprobatório de propriedade ou locação do imóvel (cessionário);
Certidão Negativa de Débitos Ambientais, emitida pela SEMMA – CNDAM (cessionário);
Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pelo setor da Tributação – CNDM
(cessionário);
Cópia do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, referente à Taxa de Licenciamento
Ambiental, acompanhado do comprovante de pagamento (cessionário);
Anuência quanto ao Uso e Ocupação do Solo (emitida pela SEMMA) (cessionário);
Projetos pertinentes à atividade (novos projetos, se aplicável);
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico da empresa
cessionária, indicado a responsabilidade técnica pelo processo de licenciamento ambiental;
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição e
certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com indicação expressa de
nome, número do registro no órgão de classe e telefone, quando houver novos projetos;
Comprovante de publicação, no Diário Oficial do Estado - DIO e em Jornal local ou de grande
circulação, do requerimento de transferência de titularidade do respectivo processo de
licenciamento ambiental, conforme modelo fornecido pela SEMMA (APRESENTAR EM ATÉ
15 DIAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE).
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