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Apresentação
A Techlead IT Solutions, desenvolvedora do SISLAM – Sistema de Licenciamento Ambiental
Municipal, é especializada em Tecnologia da Informação com atuação no Norte e Nordeste do
Brasil, líder no segmento de soluções corporativas na região norte, integrando produtos dos
principais fabricantes de TI no setor público, médias e grandes empresas.
O SISLAM, responsável por permitir que o processo de licenciamento ambiental municipal de
empreendimentos do estado do Pará, possa ser realizado somente por meio do próprio SISLAM,
sem dependências do Sistema de Licenciamento Ambiental Estadual.
O SISLAM oferecerá vantagens aos responsáveis pelos empreendimentos e aos responsáveis pela
concessão do licenciamento municipal, por fazer com que o processo de análise e concessão de
licenças ocorra de maneira segura e automatizada. Permitirá ao responsável por um
empreendimento, fazer um pedido para a concessão de licenciamento ambiental previamente
cadastrado pela secretaria de meio ambiente da prefeitura da cidade onde o seu
empreendimento localiza-se, além de também, poder acompanhar o processo de concessão e
sendo deferido, ter fácil acesso ao documento que atesta a licença de seu empreendimento.
Este guia prático ilustra o passo-a-passo para a correta utilização do sistema, com o intuito de
auxiliar o usuário interno a usar as funções disponíveis de acordo com o seu perfil. É importante
ressaltar que os dados apresentados nas imagens são fictícios.
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Acesso ao sistema
URL do sistema
Acesse o link abaixo por meio de um navegador (browser) que possua qualquer versão recente entre
os seguintes navegadores: Internet Explorer, Firefox, Chrome.
https://sislam.pa.gov.br/licenciamento/login

Primeiro acesso (usuário externo)
Para acessar o sistema pela primeira vez, você, empreendedor, deve se cadastrar no sistema e
definir a sua senha (Figura 1). Seguindo os passos abaixo:

Passo

1

: Selecione a opção de se cadastrar.

Figura 1 - Primeiro acesso

Cadastro
Para se cadastrar no sistema, você, empreendedor, siga os seguintes passos na tela de Cadastro
(Figura 2 e Figura 4):

Passo

1

: insira o seu número de CPF.

Passo

2

: clique no botão Pesquisar.

Figura 2 – Cadastro

Caso seu CPF já tenha cadastro, o sistema exibirá a mensagem (Figura 3).

Figura 2 – Cadastro

Passo

3

: preencha seu nome completo.

Passo

4

: selecione o seu sexo.

Passo

5

: preencha o nome completo de sua mãe.

Passo

6

: preencha sua data de nascimento.

Passo

7

: preencha o número de seu RG.

Passo

8

: selecione o seu Estado Civil.

Passo

9

: selecione a sua UF de nascimento.

Passo

10

: selecione o seu município de nascimento.

Passo

11

: preencha o seu E-mail.

Passo

12

: preencha o seu número de telefone.

Passo

13

: preencha o seu número de celular.

Passo

14

: selecione o seu Tipo de endereço (Zona Urbana ou Zona Rural).

Passo

15

: (opcional) selecione se deseja utilizar o endereço para correspondência.

Passo

16

: preencha o CEP, e aguarde o sistema preencher os campos “Logradouro”,
“Bairro”, “Município” e “UF”.

Passo

17

: preencha o número do endereço ou selecione “Sem número”.

Passo

18

: após preencher todos os campos, clique no botão “Salvar”.

Figura 3 – Cadastro
IMPORTANTE
A senha é enviada para o E-mail cadastrado.

Tela de Login
Para acessar o sistema, você, empreendedor, siga os seguintes passos na tela de Login (Figura 5):

Passo

1

: insira o seu número de CPF.

Passo

2

: insira a sua senha.

Passo

3

: clique no botão “Login”.

Figura 4 - Login

Recuperação de senha
Caso não lembre a sua senha de acesso, siga os passos abaixo conforme as Figura 6, Figura 7 e Figura
8:

Passo

1

: clique sobre o link “Recupere aqui”.

Figura 5 - Recuperar senha

Realize a confirmação de alguns dados pessoais, seguindo os passos abaixo:

Passo

2

: insira o seu número de CPF.

Passo

3

: insira o seu nome completo.

Passo

4

: insira a sua data de nascimento.

Passo

5

: clique no botão “Validar”.

Figura 6 - Recuperar senha

Com os dados verificados, siga os passos abaixo para definir uma nova senha de acesso:

Passo

6

: insira a nova senha.

Passo

7

: insira a mesma senha informada no passo 6.

Passo

8

: clique no botão “Salvar”.

Figura 7 - Recuperar senha

Após a definição da nova senha, o sistema apresentará a tela de Login.

Menu de acesso do usuário
Alterar senha
Para alterar sua senha, clique sobre “Alterar Senha” como marcado na Figura 8.

Figura 9 – Alterar senha

Para realizar a alteração de uma nova senha, siga os passos (Figura 10) abaixo:

Passo

1

: Insira a nova senha desejada.

Passo

2

: Confirme a nova senha informada no passo anterior.

Passo

3

: Clique no botão “Salvar” para realizar a sua alteração de senha.

Figura 10 – Alterar senha

Configurar Notificações
Para gerenciar suas formas de notificações, clique sobre “Configurar notificações” (Figura 11).

Figura 11 - Configurar notificações

Para gerenciar suas notificações, siga os passos abaixo (Figura 12), os quais disponibilizam o botão
“ativado” ou “desativado”, assim como, permitem selecionar os meios de envio "Sistema" e/ou "Email" conforme desejar. Vale ressaltar que suas notificações somente serão recebidas após
configuração.

Passo

1

: Para notificações referentes a Mudança de status de processo.

Passo

2

: Para notificações referentes a Lembrete de vencimento de licença.

Passo

3

: Para notificações referentes a Quitação de guia de pagamento.

Passo

4

: Para notificações referentes a Guia de pagamento emitida.

Passo

5

: Após realizar as configurações de notificações desejadas, clique no botão
“Salvar” para concluir as alterações.

Figura 12 - Configurar Notificações

Após a ação do passo 5, o sistema exibirá mensagem: “Operação realizada com sucesso!”.

Notificações
Para visualizar todas as suas notificações, clique sobre “Notificações” (Figura 13)

Figura 13 – Notificações

Todas as notificações estarão exibidas na sua caixa de entrada, siga os passos abaixo para gerenciálas. (Figura 14 e Figura 15)"

Passo

1

: refere-se ao Buscar, onde poderá pesquisar por todos os campos.

Passo

2

: refere-se ao Assunto da notificação.

Passo

3

: refere-se a Data e hora da notificação.

Passo

4

: refere-se as Ações que podem ser feitas à notificação.

Passo

5

: Clique no botão

para Marcar como lida a notificação.

Passo

6

: Clique no botão
exibidas.

para Detalhar a notificação, e mais informações serão

Passo

7

: Clique no botão

para Excluir uma notificação.

Passo

8

: Clique nas Setas para navegar entre os registros de notificação.

Figura 14 – Notificações
Ao Detalhar uma notificação as seguintes informações são exibidas (Figura 15).

Passo

1

: Para abrir o anexo da sua notificação.

Passo

2

: Para Marcar como não lida sua notificação.

Passo

3

: Para Voltar ao menu de notificações.

Figura 15 - Detalhamento de notificação

Sair do sistema
Para sair do sistema clique sobre “Sair” (Figura 16).

Figura 16 – Sair

Após clicar no botão “Sair” como indicado acima, siga os passos abaixo (Figura 17).

Passo

1

: Para Sair do sistema clique no botão “Sim”.

Passo

2

: Para continuar no sistema clique no botão “Não”.

Figura 17 - Sair do sistema

Caso clique “Sim”, você será redirecionado para tela inicial do sistema como na Figura 1. Caso
clique em “Não”, você continuará acessando o sistema.

Configuração básica administrativa
IMPORTANTE
É recomendável seguir a ordem apresentada nesta seção para realizar a configuração básica
administrativa, necessária para que os atendimentos agendados possam ser criados.

PERFIL COM ACESSO
Precisa ter a permissão inserida no perfil.

Cadastrar Empreendimento

Para acessar o menu correspondente, clique sobre “Novo” (Figura 18).

Figura 19 – Novo Empreendimento

Para realizar o cadastro do empreendimento, você, empreendedor, deverá preencher as Abas
(Empreendedor, Empreendimento, Localização, Proprietários, Representantes legais,
Responsáveis técnicos e legais e Resumo), conforme os passos a seguir (Figura 19 e Figura 20).

Passo

1

: selecione o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica).

Passo

2

: preencha o CPF ou CNPJ.

Passo

3

: ao consultar o CPF ou CNPJ, se este já existir, exibirá a tela com os dados
preenchidos do usuário, caso contrário, os dados deverão ser preenchidos.

Figura 20 - Empreendedor P.F

Figura 21 – Empreendedor P.J

Para realizar o cadastro do empreendedor de Pessoa Física, siga os passos abaixo (Figura 21):

Passo

1

: preencha o nome completo do empreendedor.

Passo

2

: selecione o sexo do empreendedor.

Passo

3

: preencha o nome completo da mãe do empreendedor.

Passo

4

: preencha a data de nascimento do empreendedor.

Passo

5

: preencha o RG do empreendedor.

Passo

6

: selecione o estado civil do empreendedor.

Passo

7

: selecione a UF do empreendedor.

Passo

8

: selecione o município do empreendedor.

Passo

9

: preencha o E-mail do empreendedor.

Passo

10

: preencha o telefone do empreendedor.

Passo

11

: preencha o celular do empreendedor.

Passo

12

: selecione o Tipo de endereço (Zona Urbana ou Zona Rural) do
empreendedor.

Passo

13

: (opcional) selecione se deseja utilizar o endereço do Empreendedor para
correspondência, caso contrário, preencha os campos de Endereço
Correspondência.

Passo

14

: preencha o CEP, e aguarde o sistema preencher os campos “Logradouro”,
“Bairro”, “UF” e “Município”.

Passo

15

: preencha o número do endereço ou selecione “Sem número”.

Passo

16

: preencha o complemento do logradouro.

Passo

17

: clique no botão “Avançar” para a próxima tela.

Figura 22 – Empreendedor Pessoa Física

Para realizar o cadastro do empreendedor de Pessoa Jurídica, siga os passos abaixo (Figura 22):

Passo

1

: preencha a razão social.

Passo

2

: preencha o nome fantasia.

Passo

3

: preencha a esfera de atuação.

Passo

4

: preencha a inscrição estadual.

Passo

5

: preencha a data da fundação.

Passo

6

: selecione a UF do empreendedor.

Passo

7

: selecione o município do empreendedor.

Passo

8

: preencha o E-mail do empreendedor.

Passo

9

: preencha o telefone do empreendedor.

Passo

10

: preencha o celular do empreendedor.

Passo

11

: selecione o Tipo de endereço (Zona Urbana ou Zona Rural) do
empreendedor.

Passo

12

: (opcional) selecione se deseja utilizar o endereço do Empreendedor para
correspondência, caso contrário, preencha todos os campos de Endereço
Correspondência.

Passo

13

: preencha o CEP, e aguarde o sistema preencher os campos “Logradouro”,
“UF” e “Município”.

Passo

14

: preencha o número do endereço ou selecione “Sem número”.

Passo

15

: preencha o complemento do logradouro.

Passo

16

: clique no botão “Avançar” para a próxima tela.

Figura 23 - Empreendedor Pessoa Jurídica

Na Aba Empreendimento, caso queira Cadastrar o empreendedor como empreendimento, siga os
passos abaixo (Figura 23):

Passo

1

: selecione a opção “Cadastrar o empreendedor como empreendimento”.
O sistema exibirá a tela com os dados preenchidos.

Passo

2

: Preencha o nome do empreendimento.

Passo

3

: Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão “Avançar”.

Figura 24 - Empreendimento
Para Cadastrar outro CPF/CNPJ como empreendimento, siga os passos (Figura 24 e Figura 25):

Passo

1

: selecione a opção “Cadastrar outro CPF/CNPJ como empreendimento”.

Passo

2

: selecione o “Tipo de Pessoa”.

Passo

3

: preencha o CPF ou CNPJ.

Passo

4

: clique no botão

(Pesquisar) o sistema exibirá a tela de cadastro.

Figura 24 – Empreendimento P.F

Figura 25 - Empreendimento P.J

Após pesquisar o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica), o sistema exibirá tela semelhante a Figura 23,
preencha todos os campos obrigatórios (Figura 26) e clique no botão Avançar.

Figura 26 – Empreendimento

Na aba seguinte “Localização” preencha os campos conforme (Figura 27). Para iniciar o cadastro no
campo endereço selecione o tipo: Zona Urbana ou Zona Rural.
Para endereço Zona Urbana (Figura 27.1), siga os passos abaixo:

Passo

1

selecione o Tipo (Zona Urbana), preencha os campos obrigatórios.

Passo

2

preencha o CEP, e aguarde o sistema preencher os campos “Logradouro”,
“UF” e “Município”.

Passo

3

preencha o número do endereço ou selecione “Sem número”. Após preencher
odos os campos, siga para o Passo 4.

Figura 27.1

Para endereço Zona Rural (Figura 27.2), siga os passos abaixo:

Passo

1

: selecione o Tipo (Zona Rural), preencha os campos obrigatórios.

Passo

2

: selecione o “Município” desejado.

Passo

3

: preencha o Roteiro de acesso. Após preencher todos os campos, siga para o
Passo 4.

Figura 27.2

Após preencher o endereço desejado, selecione no Mapa a área demarcar do empreendimento,
conforme os passos abaixo:

Passo

4

: selecione no mapa "Desenhar Polígonos", "Desenhar marcador" ou buscar
“coordenadas geográficas” para delimitar do Empreendimento.

Passo

Passo

5

: selecione no mapa a posição da área demarcada.

6

: clique no botão “Avançar”, após preencher todos os campos.

Figura 27 - Localização 68725-000

No passo “Proprietários”, siga os passos abaixo (Figura 28)

Passo

1

: selecione para adicionar o empreendedor como proprietário.

Passo

2

: selecione para cadastrar outro CPF como proprietário, preencha os campos
exibidos e clique em Vincular (Figura 29).

Passo

3

: Caso queira vincular mais proprietários, repita o Passo 2 (O sistema permite
vincular até 5 proprietários).

Passo

4

: Após vincular todos os Proprietários, clique no botão “Avançar”.

Figura 28 – Proprietário

Figura 29 - Proprietário

No passo “Representantes legais”, siga os passos abaixo (Figura 30)

Passo

1

: selecione o Tipo de Representante: “Representante”, “Proprietário” ou
“Arrendatário”.

Passo

2

: preencha o CPF do representante.

Passo

3

: clique no botão
(Pesquisar), o sistema exibirá a tela de cadastro e
preencha os campos.

Passo

4

: clique no botão “Vincular”.

Passo

5

: Após vincular todos os “Representantes Legais” desejados, clique no
botão “Avançar”.

Figura 30 - Representantes legais
No passo “Responsáveis técnicos e legais”, siga os passos abaixo (Figura 31 e Figura 32)

Passo

1

: selecione o Tipo de Responsável: “Responsável legal” ou “Responsável
técnico”.

Passo

2

: preencha o CPF do representante.

Passo

3

: clique no botão
os dados.

Passo

4

: preencha o Órgão de classe: “CREA”, “OAB”, “CFBio” ou “CRA”.

Passo

5

: preencha o número de registro.

(Pesquisar) para exibir a tela de cadastro e preencha

Passo

6

: clique no botão “Vincular”.

Passo

7

: Após vincular todos os “Responsáveis técnicos e legais” desejados, clique
no botão “Avançar”.

Figura 31 - Responsáveis técnicos e legais
Na aba de “Resumo”, o sistema irá exibir todos os dados cadastrados nos passos anteriores. Confirme
os dados, como na imagem Figura 26

Passo

1

: clique no botão “Salvar”.

Figura 27 – Resumo

Cadastrar Caracterização
Para acessar o menu correspondente, clique na opção “Consultar”, conforme sinalização na (Figura
33).

Figura 33 - Consulta de Empreendimento

Na tela de Consultar Empreendimento, siga os passos abaixo (Figura 34).

Passo

1

: localize o empreendimento desejado e clique em Caracterização.

Figura 34

Passo

2

Na tela Consultar Caracterização, clique no botão “Nova” para iniciar
cadastro de caracterização (Figura 35).

Figura 35 - Cadastrar Caracterização

Na Aba “Tipologia e Parâmetros”, siga os passos abaixo (Figura 36).

Passo

1

: selecione o tipo de caracterização.

Passo

2

: selecione o Grupo.

Passo

3

: Selecione a tipologia.

Passo

4

: clique no botão Adicionar.

Passo

5

: preencha Área Útil em metros quadrados (m²).

Passo

6

: o porte será preenchido conforme a área informada no Passo 5.

Passo

7

: selecione o Tipo de Licença desejada.

Passo

8

: clique no botão “Avançar”.

Figura 36 – Caracterização
Na Aba “Localização geográfica”, siga os passos abaixo (Figura 37)

Passo

1

: localize a demarcação do empreendimento.

Passo

2

: selecione a área delimitada a qual deseja caracterizar.

Passo

3

: selecione o botão “Avançar”

Figura 37 - Localização geográfica
Na aba “Condições”, siga os passos abaixo (Figura 38)

Passo

1

: selecione a opção conforme a condição estabelecida para solicitação.

Passo

2

: clique no botão “Avançar”.

Figura 28 - Condições
Na aba “Documentação”, siga os passos abaixo (Figura 39)

Passo

1

: Anexe os documentos solicitados.

Passo

2

: clique no botão “Avançar”.

Figura 29 – Documentação
Na aba “Enquadramento da Licença”, siga os passos abaixo (Figura 40)

Passo

1

: clique para realizar o download da Errata da Resolução 127.

Passo

2

: Marque a opção caso esteja de acordo.

Passo

3

: clique no botão “Finalizar”.

Passo

4

: confirme a operação (Sim ou Não) para concluir cadastro da
caracterização. Lembrando que ao realizar este procedimento o sistema não
permitirá alterações, conforme informações exibidas na Figura 32.

Passo

5

: Após realizar o Passo 4 o sistema retorna para tela de Consulta
Caracterização, onde exibirá a Caracterização cadastrada com Status
“Aguardando quitação da guia de pagamento”, conforme Figura 33.

Passo

6

: Na tela de Consulta Caracterização clique sobre o link para realizar o
download da guia de pagamento, Conforme Figura 42.

Figura 30 - Enquadramento da Licença

Figura 31 - Confirmar Caracterização

Figura 32 - Aguardando Pagamento

