MANUAL DE
PREENCHIMENTO

Renovação Automática da
Licença Ambiental de Operação

1.

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo orientar o empreendedor, usuário do SinfatWEB,
quanto a solicitação de RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA AMBIENTAL DE
OPERAÇÃO, para as atividades que não possuem LAC ou renovações de licenças de
operação específicas.
2.

PASSO A PASSO PARA A SOLICITAÇÃO DA REN LAO AUTO

Para solicitar uma RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA AMBIENTAL DE
OPERAÇÃO, assim como qualquer outro tipo de Licença Ambiental, ao IMA, o
empreendedor deve primeiramente realizar o seu cadastro para poder acessar o sistema.
Para isso acesse, https://sinfatweb.ima.sc.gov.br/ e clique em novo empreendedor e
preencha o cadastro. Caso já possua login e senha, não será necessário esta etapa.
Com login e senha em mãos, acesse o
REQUERIMENTO”, como as indicações na figura abaixo.

SinfatWEB

e clique “NOVO

Para solicitar um novo requerimento, é necessário selecionar um empreendimento,
ou, caso não conste na listagem exibida no sistema, realizar o cadastro de um novo.
O cadastro de um empreendimento é possível clicando no botão “NOVO
EMPREENDIMENTO”. Caso o empreendimento já esteja cadastrado, basta clicar no botão
“SELECIONAR” correspondente. Conforme indicações na figura abaixo.

Caso seja necessário o cadastro de um novo empreendimento, basta preencher
todos os campos da tela que é exibida logo após clicar no botão “NOVO
EMPREENDIMENTO”. A figura a seguir exibe a tela de cadastro de empreendimento.

Depois de selecionado o empreendimento para o qual o requerimento está sendo
solicitado, uma lista de tipos de requerimentos é exibida. Para dar sequência a solicitação
de RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, basta
selecionar a opção “Licenciamento Ambiental”, como mostra a figura.

Uma vez selecionada a opção “Licenciamento Ambiental” é necessário localizar o
requerimento de LAO ou Ren. LAO. que será renovada. Para renovar uma licença, clique no
botão Renovar no FCE que corresponde a licença a ser renovada.
Ao clicar em renovar, não será necessário informar a atividade, o sistema
automaticamente irá selecionar, baseado nos dados do FCE anterior. Também não será
necessário informar o parâmetro técnico, pois o sistema irá utilizar o do FCE anterior.

Ao clicar em renovar, será exibida uma tela com três (03) declarações que o
empreendedor deve ou não confirmar. SOMENTE CONFIRMANDO AS TRÊS (03)
DECLARAÇÕES É QUE A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA AMBIENTAL DE
OPERAÇÃO SERÁ GERADA. Se uma das declarações não for aceita, o requerimento
segue para análise técnica da equipe do IMA.

Pronto! Agora seu FCE já foi gerado. Na tela que será exibida você pode baixar o
seu FCE, a DARE para pagamento e também clicar no botão “Enviar documentos Digitais”
para carregar os arquivos definidos na IN do IMA da sua atividade. A figura abaixo ilustra
essas informações.

Ao clicar em “Enviar documentos digitais”, uma tela com os FCE passíveis de envio
de documentação será exibida. Encontre o FCE que queira enviar documentos e clique na
“Pastinha Amarela”, como a indicação na figura.

A tela de envio de documentação será exibida, e a primeira ação que deve ser
realizada é clicar na aba “Obrigatório(s)”. Nesta aba estão todos os documentos definidos
na IN do IMA como obrigatórios. Para iniciar o procedimento de anexar documentos clique
no ícone de interrogação, conforme as indicações a seguir.

Para adicionar um arquivo ao seu requerimento, na tela que foi exibida, clique no
botão “ADICIONAR”. E então localize o arquivo em seu computador.

Depois de selecionados os arquivos, você deve fazer o “upload” desses arquivos
para o servidor do SinfatWEB, somente após esse envio os arquivos estarão anexados.
Para realizar o upload, clique no botão “Enviar”. E posteriormente, finalize clicando em
“Fechar”, conforme as orientações abaixo.

Depois de anexar todos os documentos obrigatórios e a baixa do pagamento da
DARE for processada, será possível enviar seu FCE ao IMA para finalizar o processo de
protocolo. Para isso, acesse novamente o menu “Enviar documentos Digitais”, seleciona o
FCE desejado e na tela que será exibida, clique no botão “Enviar para o IMA”.

Se tudo ocorreu bem, seu FCE foi enviado ao IMA e a mensagem abaixo será
exibida para você.

Pronto! Seu FCE foi enviado ao IMA e sua RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO foi gerada e já está disponível para download.
Para localizar sua licença, clique no menu “Meus Pedidos”.

Uma tela com uma listagem com todos os pedidos de requerimento será exibida.
Procure nesta listagem o FCE desejado e clique no ícone da lupa para acessar as opções.

Com a tela de opções do FCE aberta, clique na aba “Documentos” e depois clique
na aba “Emitidos”. Na listagem de documentos emitidos, localize a sua licença e clique no
ícone da lupa para realizar o download.

PRONTO! Agora você pode visualizar sua RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO.

3.

SOLICITAR MIGRAÇÃO PARA O MODELO AUTOMÁTICO

A migração de que trata o inciso II do artigo 3º da Portaria IMA 109/2022, de
14/06/2022, deve ser realizada única e exclusivamente via SinfatWEB. A migração é
possibilitada para requerimentos de Renovação de LAO ou de Renovação de AuA, que não
estejam em fase de emissão de licença.
Para solicitar a migração de um requerimento (FCE) de Renovação de LAO ou AuA,
para o modelo automático, deve-se acessar o SinfatWEB e clicar no menu “Meus Pedidos”.

Após clicar no menu “Meus Pedidos” localize o seu requerimento de Renovação de
LAO ou AuA para verificar se ele está habilitado para a migração. Caso seu requerimento se
enquadre no perfil de migração, uma opção será exibida para que se possa executar a
solicitação. A opção mencionada é ilustrada na figura abaixo.

Ao clicar na opção de migração, será exibida uma tela com três (03) declarações que
o empreendedor deve ou não confirmar. SOMENTE CONFIRMANDO AS TRÊS (03)
DECLARAÇÕES É QUE MIGRAÇÃO PARA O MODELO AUTOMÁTICO É EXECUTADA.

Se tudo ocorreu bem, seu FCE foi migrado para o modelo automático e a mensagem
abaixo será exibida para você.

Pronto! Seu FCE foi migrado e sua RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO OU DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL foi gerada e já está
disponível para download. Para localizar sua licença, clique no menu “Meus Pedidos”.

Uma tela com uma listagem com todos os pedidos de requerimento será exibida.
Procure nesta listagem o FCE desejado e clique no ícone da lupa para acessar as opções.

Com a tela de opções do FCE aberta, clique na aba “Documentos” e depois clique na
aba “Emitidos”. Na listagem de documentos emitidos, localize a sua licença e clique no
ícone da lupa para realizar o download.

PRONTO! Agora você pode visualizar sua RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO OU DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL .

