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INSTRUÇÕES: As instruções necessárias para o preenchimento deste formulário, encontram-se na próxima página, 
acompanhadas das definições julgadas importantes para a compreensão das informações solicitadas. Os campos 
marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

NOME / RAZÃO SOCIAL *:  

End.: rua/av *:  n° *: 

Bairro *:  CEP *: Município *: 

Telefone *: (      )  FAX *: (      )  e-mail: 

CNPJ (CGC/MF n.º) *: CGC/TE n.° *: 

CPF/CIC n.° *:  

End. p/ correspondência: rua / av *: n° *: 

Bairro *:  CEP *: Município *: 

Contato - Nome *: Cargo *:  

Telefone p/ contato*: (      )  FAX: (      )  e-mail:  

Nome/ Razão social anterior*: 

CNPJ anterior*: 

Código do Empreendedor anterior:*: 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO 

Atividade *:  Código do empreendimento:  

Localização*: Município*: 

Número. do processo no DNPM (atual)*: 

Nome da Draga (preenchimento obrigatório quando for o caso): 

Número de registro da Marinha (preenchimento obrigatório quando for o caso): 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Processo administrativo nº * _____________ - _______/_____-____ (nnnnnnnn-oo.oo/aa-v) 

Documento licenciatório nº * _______________/__________- DL 

 

 
 

4. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL: 

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente formulário.

Nome: ___________________________________ 

Cargo: _______________________________ 

E-mail de contato: ______________________________ 

Telefone de contato:_______________________ 

Assinatura: _______________________________ 

Em __________________________________
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DEFINIÇÕES IMPORTANTES: 
 
Empreendedor: o responsável legal pelo empreendimento/atividade. 
 
Alteração de Responsabilidade Ambiental é dada sempre que houver troca de RAZÃO SOCIAL OU CNPJ do 
empreendedor responsável pelo empreendimento licenciado junto a FEPAM.  
No caso de Alteração de Responsabilidade, a mesma deverá ser imediatamente informada a esta Fundação, 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. 
 
Empreendimento: a atividade desenvolvida em uma determinada área física. 
 
 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: 
 
CAMPO 1- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 
NOME/RAZÃO SOCIAL: identificar a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade para a qual está sendo solicitado o 
documento, conforme consta no contrato social da pessoa jurídica ou, no caso de pessoa física, conforme consta no 
documento de identidade. 
No caso de endereço fora da área urbana, onde não há serviço de correio, deverá ser informado o endereço para entrega 
de documentação, na sede do município ( exemplos: EMATER, Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, etc.). 
 
CAMPO 2 –IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO 
ATIVIDADE: identificar a atividade que é licenciada junto a FEPAM, com seu código, localização e município, número. do 
processo no DNPM (atual). 
 
CAMPO 3- IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Identificar o último processo administrativo de solicitação de documento licenciatório ao qual deverá ser feita a juntada deste 
pedido de Alteração de Responsabilidade, bem como o número do documento licenciatório que deverá ser atualizado para 
a nova razão social, caso o mesmo já tenha sido concedido e esteja em vigor. 
Finalmente deverá ser comunicado a forma pela qual o empreendedor deseja receber o documento licenciatório. Caso este 
campo não for preenchido o documento será remetido pelo correio. 
 
CAMPO 4- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 
Identificar o responsável legal pelas informações prestadas, a fim de validá-las junto ao processo administrativo em trâmite. 
 
 
PROCEDIMENTO: 
 
 

Deverá ser providenciado o protocolo da documentação necessária, para cada troca de responsabilidade de cada 
um dos empreendimentos ativos, na forma de juntada e no último processo administrativo de solicitação de 
documento licenciatório de cada um destes empreendimentos. 

 
 
Alteração da Responsabilidade__Documentos a serem apresentados: 
 
Empreendedor privado para empreendedor privado: 
1 – Requerimento solicitando Alteração da Responsabilidade Ambiental para cada um dos empreendimentos ativos; 
2 – Cartão do CNPJ Atualizado; 
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3 – Formulário de Alteração de Responsabilidade Ambiental de Empreendimentos de Mineração preenchido em todos os 
seus campos obrigatórios, datado e assinado; 
4 – Documentação comprobatória da alteração de Responsabilidade Ambiental do Empreendimento de mineração: 

a) Contrato de Alteração de Razão Social ou Contrato de Compra e Venda quando for o caso; 

b) Cópia de documento do DNPM de autorização de averbação dos direitos minerários referente à área em questão, 
atualizado; 

c) Licença da Prefeitura Municipal para o empreendimento em nome do novo empreendedor; 
5 – Declaração do novo empreendedor assumindo o passivo ambiental do antigo empreendedor; 
6 – Comprovante de pagamento de taxa de atualização de documento licenciatório da FEPAM. 
 
 
Empreendedor privado para empreendedor público (órgão público): 
1 – Um requerimento solicitando Alteração da Responsabilidade Ambiental para cada um dos empreendimentos ativos;  
2 – Cartão do CNPJ Atualizado ; 
3 – Formulário de Alteração de Responsabilidade Ambiental de Empreendimentos de Mineração preenchido em todos os 
seus campos obrigatórios, datado e assinado; 
4 – Documentação comprobatória da alteração de Responsabilidade Ambiental para cada Empreendimento de mineração: 

a) Contrato de Alteração de Razão Social ou Contrato de Compra e Venda quando for o caso; 
b) Cópia do último documento de regularização junto ao DNPM do antigo empreendedor;  
c) Registro de Extração, em vigor, emitido pelo DNPM em nome do órgão público; 

5 – Declaração do novo empreendedor assumindo o passivo ambiental do antigo empreendedor; 

6 – Comprovante de pagamento de taxa de atualização de documento licenciatório, se for o caso. 
 
 
Equipamentos de dragagem (dragas): 
1 – Um requerimento solicitando Alteração da Responsabilidade Ambiental para cada um dos empreendimentos  
2 – Cartão do CNPJ Atualizado ; 
3 – Formulário de Alteração de Responsabilidade Ambiental de Empreendimentos de Mineração preenchido em todos os 
seus campos obrigatórios, datado e assinado; 
4 – Documentação comprobatória da alteração de Responsabilidade Ambiental para cada draga: 

a) Contrato de Alteração de Razão Social ou Contrato de Compra e Venda; 
b) Registro de Propriedade da Draga em nome do novo proprietário; 

c) Documentos Licenciatórios da Autoridade Marítima (Marinha do Brasil) para a draga em questão em nome do 
novo proprietário: 

c.1) Passe de Saída; 

c.2) Pedido de Despacho; 

c.3) Lista do Pessoal Embarcado; 

d) Em caso de mudança de nome da draga deverá haver documento da Autoridade Marítima (Marinha do Brasil) 
atestando a alteração de nome da embarcação; 

5 –Comprovante de pagamento de taxa de atualização de documento licenciatório, se for o caso. 

 

 


