CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS
Certidão N° 00473/2021-ID
Validade: 18/03/2022 14:49:00

- Esta Certidãse refere apenas às pendências no Âmbito deste Instituto e deve ser requerida sua renovação com antecedência mínima de 90
(noventa) dias de seu vencimento, sob pena deser considerada nula nos termos do § 1° do Artigo 4° da Lei Estadual 5.230/96.
- Caso ocorram alterações na razão/denominação social, o interessado deverá obter nova Certidão, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar
da efetivação dessas alterações, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas na lei.

Cariacica, 18/03/2021

ESTA CERTIDÃO NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
* Documento emitido e assinado eletronicamente.

18/03/2021 02:50

- Fica ressalvado o direito do IEMA de inscrever e cobrar as dívidas ambientais que venham a ser apuradas, ainda que anteriores à data de
emissão desta Certidão, e que, porventura, não tenham sido identificadas anteriormente, ocasião em que esta Certidão será considerada nula.
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CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros mantidos pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, nos
termos da Lei Estadual 5.230/96, regulamentada pelo Decreto 161-R, de 20 de junho de 2000 e do Decreto 4.039-R/2016, não foram
localizados, no âmbito deste Instituto, détos pendentes até a presente data, originados por penalidades ou exigências previstas na
legislaçãambiental vigente, em nome de DESTINE JÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, vinculado ao CPF/CNPJ N°
27.191.617/0001-98 e, para constar, expedimos a presente CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS - CNDA, requerida
por meio do Protocolo n° 204027.
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A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-Z96RZN

