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PORTAL DO MEIO AMBIENTE 
 O Portal do Meio Ambiente vem para cumprir a Lei Complementar 140/11 e também para facilitar a vida do 

empreendedor e licenciador, sendo mais prático e distinto, facilitando assim, consultas e cadastros novos.  

 

Consultas: Apresenta todos os documentos, protocolos, consultas em gerais. 
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Solicitações: Novos Processos, Acesso de Técnicos e Empreendedores. 

 
 

Login: Direciona para o Login do Usuário, Técnico e Empreendedores. 

          

 

Solicitações de Senha do Técnico/Empreendedor pelo Portal. 
Primeiro Iremos trabalhar com a solicitação de Senha de um Técnico. Após clicar em Solicitações > Senha 

Técnico, o mesmo terá que informar se é Pessoa Física ou Jurídica onde após irá informar o numero de documento 
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Caso o Técnico não possua cadastro o mesmo terá que se cadastrar, abrindo na sequência o cadastro do seu 

titulação para ser responsável técnico e cadastrar uma senha.  

            

Já o Usuário do sistema receberá  no ícone  ou então no Módulo Movimentos em Solicitações do Portal > 

Responsáveis Técnicos,  que existe uma solicitação de acesso, caso o técnico não esteja no sistema ele irá ser incluso.                                
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Ao clicar na seta Verde será direcionado para aceitar o Cadastro do Técnico, caso o técnico já tenha cadastro a 

ele somente será solicitado usuário e senha, e no sistema a validação do mesmo clicando em Validar.  

 
A mesma rotina deverá ser feita para o empreendedor. Abaixo mostraremos para um que já possui cadastro 

no sistema, porém ainda não possui acesso ao ambiente próprio.  

 
 

 

Para importar basta seguir o mesmo procedimento do Técnico e por fim validar o acesso. 
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Como Criar uma Nova Solicitação  
Primeiramente devemos clicar no "Iniciar Processo (requerimento)" o qual nos levará a fazer a definição em 

qual o tipo do empreendedor, Físico ou Jurídico. 

 

                           
Com Base no CPF/CNPJ, se o empreendedor não esteja cadastrado o sistema irá direcionar para o Cadastro 

Municipal, caso este já esteja no sistema, haverá o direcionamento automático para a tela de Solicitação. 

 

 
 

Preenchendo uma Nova Solicitação 

Caracterize a localização do empreendimento/solicitação, selecionando as coordenadas, 1° marque um dos 

tipos disponíveis. Após isso clique em "Localizar no Mapa" para buscar a localização do endereço e marcar este para 

facilitar o trabalho de localização. 

1°- Caso não tenha cadastro vai ir 

direto para a tela do Cadastro 

Municipal. 

 

 

 

 

2°- Caso já tenha Cadastro Municipal 

no sistema será direcionado a tela de 

nova Solicitação. 
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Após Marcar onde fica o empreendimento, siga caracterizando o mesmo, Selecionando o Bairro e o 

Logradouro de localização do empreendimento, preencha o número e o Complemento do Logradouro. Também é 

possível colocar informações complementares como Horário de Funcionamento e Funcionários.  

Por seguinte faça o preenchimento das informações referente a área a ser licenciada. 

Caracterize a Área do empreendimento com a Área Total, sempre será apresentado em forma de Hectares 

(ha), caso não tenha essa informação pode ser clicado em "Converter m² em ha". 

** Itens Obrigatórios: Bairro, Logradouro, CEP 
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Preenchendo as informações do Tipo de Documento Solicitado 

 

Selecione na Seta Azul, o Tipo de Documento que deseja, após isto selecione o Código da Atividade 

(CODRAM), Abaixo deste irá aparecer o Porte Máximo permitido para esta atividade, bem como irá trazer a Unidade 

de Medida, onde após ser informada irá já apresentar o Porte da Atividade.  

Caso esteja liberado e o municipio tenha regrado o Licenciamento Autodeclaratório a fim de auxiliar o 

empreendedor, irá aparecer a informação: Esta solicitação habilita impressão de autorização por Licenciamento 

Autodeclaratório. 

Selecione o Enquadramento, se for Normal, se tem PRONAF, ou se tem outro benefício concedido pela 

prefeitura (MEI, EPP). 

Marque a Situação do Documento, se é o primeiro (Normal), se é uma Renovação, Ampliação, Regularização. 

Caso tenha alguma consideração da situação do empreendimento, pode marcar no campo Detalhamento. 

Existe inclusive a possibilidade de atividades complementares, a qual pode ser solicitada a liberação, esta não 

influencia em nada na composição dos portes do empreendimento, sendo regrado somente pela atividade principal, 

as mesmas não irão incidir em nada nos valores de taxas a serem cobradas. 



Manual de Utilização 

 

 

  
VERSÃO  11.19 

 
 

Por fim marque os Técnicos caso tenha estes, essa informação pode ser feita posteriormente pelo usuário do 

sistema. 

 
 

OBS: Na solicitação é Obrigatória a Informação de: Bairro, Logradouro, CEP, Tipo de Documento, CODRAM, 

Unidade de Medida, Enquadramento e Situação do Documento. 

Após Confirmar a inclusão deste, será direcionado a fazer a impressão do Requerimento, Calcular os Valores 

da Taxa (caso não seja calculado a taxa nesta etapa, não poderá ser reimpresso o demonstrativo dos valores 

posteriormente).  

 

Após o clique em Confirmar o sistema irá dar a confirmação do envio da solicitação e trará as opções de 

anexar arquivos, imrpimir o requerimento e calcular a taxa.  

Para clientes com a opção AUTODECLARATÓRIA liberada trará a possíbilidade do empreendedor fazer a 

impressão do documento.  
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Ao Clicar em "Calcular Taxa" você terá uma previsão de gastos para o Licenciamento Ambiental, o mesmo já 

irá trazer todas as informações informadas anteriormente na solicitação. Basta clicar em CALCULAR que o sistema irá 

enquadrar as informações e apresentar o valor de acordo com a Lei Municipal (Caso esta saia zerada pode ser algum 

erro das informações apresentadas), sendo que este somente demonstra os valores e NÃO gera um boleto, ou 

insere dívidas ao empreendedor. 

 
Clique em Imprimir para visualizar o Demonstrativo de Cálculo e para gravar as informações para que possam 

posteriormente ser reimpressa caso se perca ou queira conferir alguma informação. 
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Reimprimir Solicitações 
Para reimprimir solicitações basta informar o tipo de pessoa e o documento, após isto clique em Consultar 

Processos que vai trazer uma listagem de todos os requerimentos para aquele documento. Basta clicar na 

Impressora com uma Lupa para apresentar o PDF com as informações. 
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Outras funções do Portal 

Protocolo: Trará todos os protocolos feitos no sistema, automaticamente este item se atualiza sem ação alguma 

24h após o protocolo realizado. 

Quando Deferido aparece a opção de impressão do documento se este publicado, também aparecerá caso 

seja Aguarda Complementação ou Indeferido. 

 

 

 

Licenças: Estarão listadas todos os documentos emitidos e publicados.  

 

 

Arquivos para Download: 
Agora o sistema possui a facilidade de você fazer a manutenção dos arquivos que são disponibilizados para 

download, para tanto basta solicitar a alteração do parametro, e seguir os passos a seguir.  

Após o download de todos os arquivos solicite atendimento para alteração dos parâmetros do sistema, 

assim podendo fazer a inclusão dos arquivos e separar eles por grupo.  

Incluindo arquivos: Clique em Diversos > Arquivos para Download > Arquivos, clique no adicionar para incluir um 

novo Subgrupo de Arquivos  

Após abrirá a tela a seguir a qual irá ser possível incluir um novo subgrupo e todos os respectivos arquivos: 

Dentro do NOME: digite o Nome do Subgrupo, no Grupo selecione qual o Grupo que ficarão alocados tais 

arquivos, e em Item, selecione todos os arquivos que serão disponibilizados no portal ambiental. 
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No Grupo, selecione na Seta, caso não exista basta clicar em incluir que irá ficar inclusive para os próximos. 

   

Após as inserções o sistema ficará com a seguinte cara, caso tenha criado varios subgrupos.  

 

Arquivos disponíveis para download 

Dentro do Portal: Primeiramente irá ser apresentado os Grupos 
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Após virão os Subgrupos, os quais foram criados na imagem anterior, de inclusão dos itens para download: 

 

E Por fim dentro de cada subgrupo terá a listagem dos arquivos para download. 

 

Cadastro de Animais: 
INTERNO: Nova opção para cadastro de animais, tanto abandonados quanto de canil municipal, dois 

ambientes, um iterno da secretaria e o externo para a comunidade. 

 
Ilustração 1 Novo item Cadastro de Animais 
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Cadastro de Animais: A tela de cadastro possui um Grid o qual mostra todos os animais cadastrados no 

sistema, podendo ser filtrados por meio de Código (caso de chip) por tipo do animal, raça, endereço e Situação que 

se encontra.  

 
Ilustração 2 Grid dos animais cadastrados 

 

Para inclusão basta clicar no Inserir  que abrirá a tela abaixo, e poderá preencher os dados do animal. 

* Ao clicar em Outro abrirá um novo campo para especificar o animal, diferente de Cachorro e Gato. 

* Itens como Cor e detalhes, devem ser inseridos nas Observações. 

* pode ser incluída UMA foto no animal, é a mesma que irá mostrar no grid bem como no Portal para adoção.   

 
Ilustração 3 Cadastro de um novo animal, ou edição de um já existente. 

 

Dentro do Portal Do Licenciamento no item Consultas aparecerá caso o parâmetro MeAnimais esteja com S no 

conteúdo  a listagem de animais marcados como Disponível para adoção. 
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Ilustração 4 Portal do MA com o parametro ativado 

 

 

Ao clicar em Animais para Adoção ou o nome que desejar colocar no Parametro, irá abrir uma lista com todos os 

animais disponíveis, ao clicar na foto irá trazer a imagem do animal inclusa no sistema.  

  

 
Ilustração 5 Animais disponíveis para adoção 
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Relatórios (Interno ao sistema) 

 

Dentro do módulo relatórios tambem é possível tirar um relatório dos animais cadastrados e aplicar filtros 

específicos. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


