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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
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 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, siga os seguintes passos na tela de Cadastro (Figura 3 e Figura 4):
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Passo

1

: insira o seu número de CPF.

Passo

2

: clique no ícone de buscar.

Caso o CPF já exista, o sistema exibirá a mensagem como a Figura 2.

Figura 2 - Cadastro

Passo

3

: preencha o nome completo do usuário.

Passo

4

: selecione o sexo do usuário.

Passo

5

: preencha o nome completo da mãe.

Passo

6

: preencha a data de nascimento do usuário.

Passo

7

: preencha o RG do usuário.

Passo

8

: selecione o estado civil do usuário.

Passo

9

: selecione a UF do usuário.

Passo

10

: selecione o município do usuário.

Passo

11

: preencha o E-mail do usuário.
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Passo

12

: preencha o telefone do usuário.

Passo

13

: preencha o celular do usuário.

Passo

14

: selecione o Tipo de endereço do empreendedor do usuário.

Passo

15

: (opcional) selecione se deseja utilizar o endereço do Empreendedor 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 do usuário.

Passo

18

: clique no botão “salvar”.

Figura 3 - Cadastro

Figura 4 – Cadastro
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IMPORTANTE
A senha é enviada para o E-mail cadastrado.

Login
Para acessar o sistema, 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 5 - Login

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

1

: clique sobre o link “recupere aqui”.

Figura 6 - 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 7 - Recuperar senha

9

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 8 - Recuperar senha

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

Administrativo
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.

Usuário
Para acessar as opções de usuário clique em “Usuário” como indicado abaixo (Figura 9).
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Figura 9 – Usuário

Usuário - Novo
Para acessar um novo cadastro de usuário clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 10).
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Figura 10 - Novo usuário

Para criar um usuário siga os passos abaixo (Figura 11).

Passo

1

: insira o perfil que será atribuído ao novo usuário.

Passo

2

: insira o setor do novo usuário.

Passo

3

: insira o cpf.

Passo

4

: Insira o estado civil.

Passo

5

: insira data de nascimento.
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Passo

6

: insira o telefone.

Passo

7

: (Opcional) Insira um número de celular.

Passo

8

: Insira o nome completo.

Passo

9

: Insira o nome completo da mãe.

Passo

10

: Insira o RG.

Passo

11

: Insira o órgão expedidor do RG.

Passo

12

: Insira o sexo.

Passo

13

: Insira a naturalidade.

Passo

14

: Insira o município.

Passo

15

: Insira o E-mail.

Passo

16

: Clique no botão “Salvar”.
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Figura 11 - Cadastro de novo usuário

Usuário - Consultar
Para consultar usuários clique na opção indicada abaixo (Figura 12).

Figura 12 - Usuário consultar
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Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 13, 14 e 15).

Passo

1

Passo

2

Passo

3

Passo

4

Passo

5

: Utilize o botão

para ativar/inativar o perfil desejado.

: Utilize o botão

para detalhar o perfil.

: Utilize o botão
para editar o perfil, após edição desça até o final da
tela e clique no botão “Salvar” para manter alterações.

: Utilize esse

botão para excluir o perfil.

: Clique no botão “Novo” caso queira criar um perfil.

Figura 13 - Consulta de usuário
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Figura 14 - Detalhamento de usuário

Figura 15 - Edição de usuário

Após a alteração o sistema emitirá um Pop-up confirmando que a operação foi realizada com
sucesso.

Perfil
Para utilizar as ações de perfil clique em “Perfil” como indicado abaixo (Figura 16).
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Figura 16 – Perfil

Perfil - Novo
Para acessar um novo cadastro de perfil clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 17).
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Figura 17 - Novo perfil

Para cadastrar um perfil, utilize o campo marcado como na Figura 17.

Passo

1

: Insira o nome do perfil.

Passo

2

: Adicione as ações disponíveis para a coluna de ações inseridos.

Passo

3

: Clique no botão “Salvar” para salvar o perfil.

Figura 18 – Cadastrar perfil

Perfil - Consultar
Para utilizar a consulta de perfil clique no botão “Consultar” como indicado abaixo (Figura 19).
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Figura 19 - Consultar perfil

Para consultar um perfil cadastrado, utilize o campo marcado como na Figura 20.

Figura 20 - Consulta perfil
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Setor
Para acessar as opções de setor clique em “Setor” como indicado abaixo (Figura 21).

Figura 21 - Setor

Setor - Novo
Para cadastrar um novo setor clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 22).
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Figura 19 - Novo setor

Para cadastrar um novo setor, siga os passos abaixo como na Figura 23.

Passo

1

: Insira o nome do setor.

Passo

2

: Insira para a sigla do setor.

Passo

3

: Selecione o setor superior.

Passo

4

: Selecione o tipo de setor.

Passo

5

: Selecione o tipo de análise.
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Passo

6

: Clique no botão “Salvar” para salvar o cadastro.

Figura 23 - Cadastrar setor

Após o cadastro o sistema irá mostrar um Pop-up indicando que a operação foi realizada com
sucesso.

Setor - Consultar
Para consultar um setor clique em “Consultar” como indicado abaixo (Figura 24).

Figura 204 - Setor Consultar
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Para utilizar as funções em “consultar”, siga os passos abaixo (Figuras 25, 26 e 27).

Passo

1

Passo

2

Passo

3

Passo

4

: Utilize o botão

para ativar/inativar o setor.

: Utilize o botão

para detalhar o setor.

: Utilize o botão

para editar o setor.

: Utilize esse

botão para excluir o setor.

Figura 215 - Consultar setor

Figura 226 - Detalhar setor
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Figura 27 - Editar setor

Após alguma ação de alteração o sistema emitirá um Pop-up confirmando que a operação foi
realizada com sucesso.

Assinante
Para cadastrar um novo Assinante clique em “Assinante” como indicado abaixo (Figura 28).

Figura 28 – Novo assinante

Assinante - Novo
Para cadastrar um novo Assinante clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 28.1).
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Figura 28.1 – Novo assinante

Para cadastrar um novo assinante, siga os passos abaixo como na Figura 28.2.

Passo

1

: Insira o cpf do usuário.

Passo

2

: Clique em salvar
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Figura 28.2 – Assinante novo

Assinante - Consultar
Para consultar um novo Assinante clique em “Consultar” como indicado abaixo (Figura 28.3).

Figura 28.3 – Consultar assinante

Para consultar um assinante, siga os passos abaixo como na Figura 28.4.

Passo

1

Passo

2

: Utilize o botão

: utilize esse

para detalhar o assinante.

botão para excluir o assinante.
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Passo

3

: Utilize o botão

para criar uma legislação.

Figura 28.4– Consultar assinante

Legislação
Para acessar as opções de Legislação clique em “Legislação” como indicado abaixo (Figura 29).

Figura 29 – Legislação

Legislação - Novo
Para cadastrar uma nova legislação clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 30).
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Figura 23 - Cadastrar nova legislação

Para cadastrar um novo setor, siga os passos abaixo como na Figura 31.

Passo

1

: Insira o nome da legislação.

Passo

2

: Selecione o âmbito da legislação.

Passo

3

: Selecione tipo de legislação.

Passo

4

: Para anexo de documento.

Passo

5

: Clique no botão “salvar” para salvar o cadastro de legislação.
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Figura 3124 - Cadastro de legislação

Legislação - Consultar
Para utilizar a consulta de legislação clique no botão “Consultar”, como indicado abaixo (Figura
32).

Figura 3225 - Consulta legislação

Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 33, 34 e 35).
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Passo

1

Passo

2

: Utilize o botão

: Utilize o botão

para detalhar legislação.

para criar uma legislação.

Figura 26 - Consultar legislação

Figura 27 - Detalhamento de legislação
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Figura 35 - Edição de legislação

Após a alteração o sistema emitirá um Pop-up confirmando que a operação foi realizada com
sucesso.

Configurações
Tipo de licença
Para utilizar as ações de Tipo de licença clique em “Tipo de licença” como indicado abaixo (Figura
36).
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Figura 36 - Tipo de licença

Tipo de licença - Novo
Para cadastrar um novo tipo de licença clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 37).
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Figura 287 - Tipo de licença novo

Siga os passos abaixo para cadastrar um novo tipo de licença (Figura 38, 39, 40, 41, 41.1 42, 43 e
44).

Passo

1

: Insira o nome do tipo de licença.

Passo

2

: Insira a sigla do tipo licença.

Passo

3

: Insira a validade (em anos) do tipo de licença.

Passo

4

: Selecione o subtipo licença.
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Passo

5

: Selecione a localização do empreendimento.

Passo

6

: Selecione o tipo de caracterização.

Passo

7

: Selecione se há a necessidade de análise técnica e jurídica.

Caso seja selecionada a opção anterior como “Sim”, os campos abaixo serão exibidos:

Passo

8

:Selecione a opção de disponibilização dos resultados das análises ao
empreendedor.

Passo

9

: Marque as opções de documentos que serão gerados.

Passo

10

: Clique no botão

para avançar para a próxima etapa.

Figura 38 - Cadastrar tipo de licença

Passo

1

: Selecione o grupo da tipologia.
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Passo

2

: Selecione a tipologia.

Passo

3

: Selecione unidade de medida.

Passo

4

: Selecione o potencial poluidor.

Passo

5

: Insira o limite inferior.

Passo

6

: Insira o limite superior.

Passo

7

: Selecione o porte da licença.

Passo

8

: Defina o valor do licenciamento.

Passo

9

: Clique em “adicionar” para incluir a tipologia.

Passo

10

: Clique em

para avançar para próxima etapa.

Figura 39 - Cadastrar tipo de licença
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Passo

1

: Defina a cobrança da taxa única.

Passo

2

: Defina o valor da taxa.

Passo

3

: Defina os dias para vencimento.

Passo

4

: Defina multa das taxas.

Passo

5

: Defina a taxa de juros ao dia.

Passo

6

: Este campo serve para inserir informações importantes.

Passo

7

: Clique no botão “avançar”.

Figura 29 - Cadastrar tipo de licença
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Figura 40 – Cadastrar tipo de licença

Passo

1

: Selecione a tipologia.

Passo

2

: Selecione o tipo de documento.

Passo

3

: Clique no botão adicionar.

Passo

4

: Clique no botão avançar.

Figura 41 - Cadastrar tipo de licença

Passo

1

: Selecione o assinante.
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Passo

2

: Clique no botão adicionar

Passo

3

: Clique no check-box caso todos assinantes sejam obrigatórios

Passo

4

: Clique no botão avançar.

Figura 41.1 - Cadastrar tipo de licença

Passo

1

: Insira o título.

Passo

2

: Insira o subtítulo.

Passo

3

: Clique no botão para adicionar a logo esquerdo.

Passo

4

: Clique no botão para adicionar a logo direito.

Passo

5

: Insira o texto principal do corpo do documento.

Passo

6

: Insira o texto de observações.
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Passo

7

: Insira o texto de outras informações.

Passo

8

: Insira o texto de anexos.

Passo

9

: Clique no botão para visualizar o layout.

Passo

10

: Clique no botão “salvar” para salvar a licença.
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Figura 42 - Cadastrar tipo de licença

Tipo de licença - Consultar
Para utilizar a consulta de tipo de licença clique no botão “Consultar” como indicado abaixo (Figura
43).
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Figura 43 - Consulta tipo de licença

Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 44, 45 e 46).

Passo

1

Passo

2

Passo

3

Passo

4

: Utilize o botão

para ativar/inativar o tipo de licença.

: Utilize o botão

para detalhar o tipo de licença.

: Utilize o botão

para editar o tipo de licença.

: Utilize esse

botão para excluir o tipo de licença.
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Figura 304 - Consulta de tipo de licença

Figura 315 - Consulta de tipo de licença
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Figura 326 - Consulta de tipo de licença

Subtipo de licença
Para acessar as opções de Subtipo de licença clique em “Subtipo de licença” como indicado abaixo
(Figura 47).

Figura 337 - Subtipo de licença
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Subtipo de licença - Novo
Para cadastrar um novo Subtipo de licença clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 48).

Figura 48 - Subtipo de licença novo

Para cadastrar um novo Subtipo de licença, siga os passos abaixo como na Figura 49.

Passo

1

: Insira o nome do Subtipo da licença.

Passo

2

: Clique para salvar o cadastro.

Figura 49 - Cadastro de Subtipo de licença
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Subtipo de licença – Consultar
Para utilizar a consulta de Subtipo de licença clique no botão “Consultar” como indicado abaixo
(Figura 50).

Figura 50 - Consultar Subtipo de licença

Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 51, 52 e 53).

Passo

1

Passo

2

Passo

3

Passo

4

: Utilize o botão

para ativar/inativar o setor.

: Utilize o botão

para detalhar o setor.

: Utilize o botão

para editar o setor.

: Utilize esse

botão para excluir o setor.
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Figura 51 - Consultar Subtipo de licença

Figura 52 - Detalhar Subtipo de licença

Figura 343 - Editar Subtipo de licença

Questionário
Para acessar as opções de Questionário, clique em “Questionário” como indicado abaixo (Figura
54).
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Figura 54 – Questionário

Questionário – Cadastrar questões
Para cadastrar uma questão, clique em “Nova questão” como indicado abaixo (Figura 55).

Figura 55 – Nova questão/Questionário
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Passo

1

: Insira a ordem.

Passo

2

: Insira o texto.

Passo

3

: Adicione as tipologias disponíveis para a coluna de tipologias inseridas.

Passo

4

: Selecione onde o empreendimento está localizado.

Passo

5

: Selecione o tipo de validação.

Passo

6

: insira o texto da resposta.

Passo

7

: Selecione se permite DLA.

Passo

8

: Selecione se solicita título de Outorga.

Passo

9

: Clique em “adicionar” para incluir a questão.

Passo

10

: Clique no botão “salvar” para salvar o cadastro da questão.
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Figura 56 – Cadastrar questões

Questionário – Consultar questões
Para consultar um questionário, clique em “Consultar questões” como indicado abaixo (Figura 57).

Figura 357 – Consultar questões
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Para utilizar as funções em “consultar questões” utilize os passos abaixo (Figuras 58, 59 e 60).

Passo

1

Passo

2

Passo

3

Passo

4

: Utilize o botão

para ativar/inativar a questão.

: Utilize o botão

para detalhar a questão.

: Utilize o botão

para editar a questão.

: Utilize esse

botão para excluir a questão.

Figura 368 – Consultar questões
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Figura 379 – Detalhar questões

Figura 60 – Editar questões

Condicionantes
Para acessar as opções de Condicionante clique em “Condicionante” como indicado abaixo (Figura
61).
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Figura 61 – Condicionantes

Condicionantes – Novo
Para acessar uma nova condicionante clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 59).
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Figura 62 - Condicionantes novo

Para cadastrar uma nova condicionante clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 63).

Passo

1

: Insira o título da condicionante.

Passo

2

: Selecione o prazo.

Passo

3

: Selecione a unidade de tempo.

Passo

4

: Insira o prazo.

Passo

5

: Descreva a condicionante.
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Passo

6

: Clique no botão

para salvar o cadastro.

Figura 383 - Cadastrar condicionante

Após alguma ação de alteração o sistema emitirá um Pop-up confirmando que a operação foi
realizada com sucesso.

Condicionantes – Consultar
Para acessar uma consulta condicionante clique em “Consultar” como indicado abaixo (Figura 64).
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Figura 394 - Consulta de condicionante.

Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 65, 66 e 67).

Passo

1

Passo

2

Passo

3

Passo

4

: Utilize o botão

para ativar/inativar condicionante.

: Utilize o botão

para detalhar condicionante.

: Utilize o botão

para editar condicionante.

: Utilize esse

botão para excluir condicionante.
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Figura 405 - Consultar condicionantes

Figura 66 - Detalhar condicionante

Figura 67 - Editar condicionante

Após alguma ação de alteração o sistema emitirá um Pop-up confirmando que a operação foi
realizada com sucesso.
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Grupos e Tipologias
Para utilizar as Funções de Tipo de licença clique em “Grupos e Tipologias” como indicado abaixo
(Figura 68).

Figura 68 – Grupos e Tipologias

Grupos e tipologias – Novo
Para cadastrar um grupo/tipologia clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 69).
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Figura 41 – Grupos e Tipologias – Novo

Siga os passos abaixo para cadastrar um Grupo/tipologia (Figura 70, 71 e 72).

Passo

1

: Insira o nome do grupo.

Passo

2

: Clique no botão

para avançar para a próxima etapa.

Figura 70 – Grupos e Tipologias – Novo
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Passo

1

: Insira o nome da tipologia.

Passo

2

: Selecione a unidade de medida.

Passo

3

: Insira o limite superior.

Passo

4

: Selecione o potencial poluidor.

Passo

5

: Caso seja anexo 3, selecione o Check-box

Passo

6

: Clique em adicionar.

Passo

7

: Clique em avançar.

Figura 71 – Grupos e Tipologias – Novo

Passo

8

: Ver resumo e clique em avançar.
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Figura 72 – Grupos e Tipologias – Novo

Grupos e Tipologias – Consultar
Para consultar tipologia/atividade clique em “Tipologia/Atividade” como indicado abaixo (Figura
73).

Figura 73 - Consultar Grupos e Tipologias

Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 74).
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Passo

1

Passo

2

Passo

3

Passo

4

: Utilize o botão

para ativar/inativar grupo/tipologia.

: Utilize o botão

para detalhar grupo/tipologia.

: Utilize o botão

para editar grupo/tipologia.

: Utilize esse

botão para excluir grupo/tipologia.

Figura 74 – Detalhar Tipologia/atividade

Porte - Novo
Para criar um porte clique em “Porte” como indicado abaixo (Figura 75).
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Figura 75 - Novo porte

Para utilizar as funções em “Novo” utilize os passos abaixo (Figuras 76).

Passo

1

: Insira o nome do porte.

Passo

2

: Clique no botão salvar.

Figura 76 - Novo porte

Porte - Consultar
Para consultar o porte clique em “Porte” como indicado abaixo (Figura 77).
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Figura 77 – Consultar porte

Para utilizar as funções em “Consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 78).

Passo

1

Passo

2

Passo

3

Passo

4

: Utilize o botão

para ativar/inativar porte.

: Utilize o botão

para detalhar porte.

: Utilize o botão

para editar porte.

: Utilize esse

botão para excluir porte.
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Figura 78 - Consultar porte

Licenciamento
Empreendimento
Para utilizar as ações de Empreendimento clique em “Empreendimento” como indicado abaixo
(Figura 79).

Figura 79 – Empreendimento

Empreendimento - Consultar
Para utilizar as ações de consultar Empreendimento clique em “Consultar” como indicado abaixo
(Figura 80).
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Figura 80 - Consultar empreendimento

Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 81, 82, 83, 84, 85 e 86).

Passo

1

: Utilize o botão

para detalhar Tipologia/Atividade.

Figura 81 - Consultar empreendimento
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Figura 8242 - Detalhar empreendimento

Figura 43 - Detalhar empreendimento

Figura 8444 - Detalhar empreendimento
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Figura 85 - Detalhar empreendimento

Figura 86 - Detalhar empreendimento

Guia de pagamento
Para utilizar as Funções de Guia de pagamento clique em “Guia de pagamento” como indicado
abaixo (Figura 87).
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Figura 87 - Guia de pagamento

Guia de pagamento - consultar
Para consultar Guia de pagamento clique em “Consultar” como indicado abaixo (Figura 88).

Figura 88 - Consultar guia de pagamento
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Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 89 e 90).

Passo

1

Passo

2

Passo

3

: Utilize o botão
para visualizar a guia de pagamento. Após clicar no
botão uma aba será aberta exibindo o documento.

: Utilize o botão

para detalhar a guia de pagamento.

: Utilize o botão

para quitar a guia de pagamento.

Figura 89 - Consultar guia de pagamento

Figura 90 - Detalhar guia de pagamento
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Caracterização
Para consultar Caracterização clique em “Caracterização” como indicado abaixo (Figura 91).

Figura 91 – Caracterização

Para utilizar as funções em “caracterização” utilize os passos abaixo (Figura 92).

Passo

1

: Utilize o botão
para emitir recibo ou emitir licença dependendo do
status da caracterização. Após a emissão do documento abrirá uma aba no seu
navegador exibindo o mesmo.

Figura 92 - Consultar caracterização
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Tramitação
Fluxo
Para utilizar as ações de Fluxo clique em “Fluxo” como indicado abaixo (Figura 93).

Figura 93 – Fluxo

Fluxo - Novo
Para cadastrar um novo Fluxo clique em “Novo” como indicado abaixo (Figura 94).
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Figura 9445 - Novo fluxo

Siga os passos abaixo para cadastrar um novo Fluxo (Figura 95).

Passo

1

: Insira o nome do fluxo.

Passo

2

: Selecione o tipo de caracterização.

Passo

3

: Selecione o tipo de análise.

Passo

4

: Selecione o setor inicial.

Passo

5

: Insira os dias para vencimento.

Passo

6

: Clique em adicionar.
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Passo

7

: Clique em salvar.

Após a ação o sistema emitirá um Pop-up confirmando que a operação foi realizada com sucesso.

Figura 95 - Cadastro de fluxo

Fluxo - Consultar
Para consultar um Fluxo clique em “Consultar” como indicado abaixo (Figura 96).

Figura 96 - Consultar fluxo

Para utilizar as funções em “consultar” utilize os passos abaixo (Figuras 97, 98, 99 e 100).
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Passo

1

Passo

2

Passo

3

: Utilize o botão

para detalhar condicionante.

: Utilize o botão

para editar condicionante.

: Utilize esse

botão para excluir condicionante.

Figura 97 - Consultar fluxo

Figura 98 - Detalhar fluxo
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Figura 99 - Editar fluxo

Figura 100 - Editar fluxo

Relatórios
Análise em dias
Para emitir análise em dias clique em “Análise em dias” como indicado abaixo (Figura 101).
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Figura 101 - Análise em dias

Siga os passos abaixo para emitir análise em dias (Figura 102).

Passo

1

: insira o número do processo.

Passo

2

: Clique no botão
para emitir o documento. Após clicar no botão uma
aba abrirá no navegador exibindo o documento.

Figura 102 - Emissão de análise em dias

Relatório gerencial
Para emitir um relatório gerencial, clique em “Relatório gerencial como indicado abaixo (Figura
103)
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Figura 103 - Relatório Gerencial

Siga os passos abaixo para o Relatório Gerencial (Figura 104).

Passo

1

: selecione o município desejado.

Passo

2

: a data inicial do período do relatório.

Passo

3

: a data final do período do relatório

Passo

4

: Clique no botão “Consultar” para emitir o relatório.

1

3

2

1

4
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Figura 104 - Consultar relatório gerencial

Menu de acesso do usuário
Alterar senha
Para alterar sua senha clique botão “alterar senha” como marcado na (Figura 105).

Figura 105 – Alterar senha

Para realizar a alteração de uma nova senha, siga os passos abaixo (Figura 106).

Passo

1

: Insira uma nova senha.

Passo

2

: Confirme a nova senha desejada.

Passo

3

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

Figura 106 - Alterar senha
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Configurar Notificações
Para gerenciar suas formas de notificações clique no botão “Configurar notificações” como na
(Figura 107).

Figura 107 - Configurar notificações

Notificações
Para visualizar todas as suas notificações vá em “Notificações” como indicado abaixo (Figura 108)

Figura 108 – Notificações

Sair
Para sair do sistema clique no botão como indicado abaixo (Figura 109).
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Figura 109 – Sair

Ao clicar no botão “Sair” como indicado acima, siga os passos abaixo (Figura 110).

Passo

1

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

Passo

2

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

Figura 110 - Sair do sistema

Caso clicado em “Sim”, você será redirecionado para tela inicial do sistema como na Figura 1. Caso
clicado em “Não”, você continuará no sistema.
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