MANUAL ACTO

Monitoramento do Cadastro Prévio
Pedidos de Licenças ou Autorizações Ambientais
Após a realização do cadastro prévio é necessário ingressar com o pedido de licenciamento
ambiental desejado.
Para isso, o usuário deve abrir o processo de cadastro prévio:

Clicar em Ações que o usuário pode executar e em seguida clicar em monitorar

1

Selecionar na lista o pedido ou escrever o que deseja na linha digitável.

Alguns itens já serão automaticamente preenchidos, com base no cadastro. Se necessário, faça
a devida correção.
Para prosseguimento, selecione o tipo de solicitação e clique em Avançar.

Para cada pedido aparecerá este quadro onde deverá ser selecionada informação adicional:
selecione o item correspondente ao objeto do processo, por exemplo, se é atividade industrial,
se o licenciamento envolve mais de um lote, se haverá supressão de vegetação ou compensação
ambiental e clique em Avançar.
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Os formulários demarcados em verde já serão automaticamente preenchidos, com base no
cadastro. Faça correções, se necessário.
Os formulários demarcados em vermelho precisam ser preenchidos, conforme descrito abaixo.
Cada tipo de pedido tem formulários distintos.
Abaixo, listamos os formulários (GRIDS) mais usuais.

FORMULÁRIOS OU GRIDS
1) Tipo de solicitação: descrever no campo o tipo de solicitação pretendida e outras
informações importantes sobre o pedido (como por exemplo, se há processo físico, se
quer parcelar a taxa de análise, etc.)
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2) Imóvel: identificar o imóvel objeto do licenciamento.
Preencher a classificação fiscal e clicar na lupa. O Sistema carregará automaticamente
o endereço, sendo necessária apenas a conferência e complemento de algum dado
faltante.
Preencher o zoneamento. Caso não saiba, acessar o Portal de Serviços da Prefeitura >
Consultas
>
Quadra
Fiscal
(https://www.santoandre.sp.gov.br/PortalServico/Consultas/frmMenuConsultas.aspx)
O site será redirecionado para o portal geo-web da Prefeitura.
Clique em quadra-fiscal e preencha a classificação fiscal do imóvel e clique em ver no
mapa
Para informações sobre o imóvel, clique duas vezes sobre o lote. Será exibida uma lista
com o descritivo do imóvel, onde consta o zoneamento.
Anexar os documentos referentes ao imóvel, conforme consta do formulário.

2.1) Caso tenha selecionado no quadro (no início do pedido) a opção de mais de 1 lote,
será exibido este formulário para informar os lotes adicionais envolvidos no
licenciamento.
Se for um único lote este formulário não será exibido.

4

3) Informar o proprietário do imóvel. Caso haja mais de 1 proprietário, clique em adicionar
proprietário

4) Selecionar o CNAE da atividade, se cabível. Este formulário não é exibido para todos os
pedidos.

5) Informar o responsável técnico pelo Licenciamento Ambiental.
Neste formulário podem ser indicados, também, os responsáveis pelo projeto e
acompanhamento de obra, se for o caso.
O nome do responsável deve ser selecionado na lista indicada.
Lembrete: o responsável técnico tem que estar previamente cadastrado no sistema
ACTO para que o nome seja exibido. Para maiores informações consulte o manual
“Cadastro de Responsável Técnico”.
Anexar os documentos solicitados no formulário.

6) Caso o pedido envolva de supressão de vegetação, este formulário deverá ser
preenchido.
Selecionar o tipo de intervenção: supressão de árvore isolada, transplante, dentre
outros
Preencher a classificação fiscal, tipo de vegetação (se souber) e a área do terreno, além
do número de exemplares a serem removidos.
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Caso haja mais de 1 árvore, clique em “adicionar gestão arbórea”

7) Selecionar o zoneamento de acordo com o uso pretendido para o imóvel.
Preencher o zoneamento. Caso não saiba, acessar o Portal de Serviços da Prefeitura >
Consultas
>
Quadra
Fiscal
(https://www.santoandre.sp.gov.br/PortalServico/Consultas/frmMenuConsultas.aspx)
O site será redirecionado para o portal geo-web da Prefeitura.
Clique em quadra-fiscal e preencha a classificação fiscal do imóvel e clique em ver no
mapa.
Para informações sobre o imóvel, clique duas vezes sobre o lote. Será exibida uma lista
com o descritivo do imóvel, onde consta o zoneamento.

8) Preencher as informações sobre dimensões e ocupação do imóvel. Este formulário não
está disponível para todos os pedidos e pode ser exibido em formato diferente,
dependendo do objeto do pedido.
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9) Caso o pedido envolva movimentação de terra, este formulário deverá ser preenchido
com as informações pertinentes ao volume de corte, aterro, bota-fora, dentre outras.

10) Preencher o período de início e termino da produção e operação. No caso de atividades
industriais em funcionamento, a data de término NÃO DEVE ser informada.
Em caso de movimentação de terra, deve ser informada a data prevista para início e
término da movimentação de terra
Em caso de desativação, deve ser informada a data de início e término das atividades
da empresa.

11) Selecionar a bacia hidrográfica onde se localiza o empreendimento.
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12) Identificar a empresa ou empreendimento pretendido, seja pessoa física ou jurídica.
Anexar o documento pertinente (em caso de pessoa física anexar o documento pessoal/
em caso de pessoa jurídica anexar o contrato social da empresa)

13) Preencher o endereço da empresa, podendo ser o mesmo endereço do imóvel objeto
da solicitação.
Identificar, também, o responsável legal da empresa. Caso seja mais 1 responsável legal,
deverá ser adicionado quantos forem necessários.

14) Preencher o período de funcionamento da empresa. Este formulário só é exibido nos
pedidos de licenciamento de indústrias.

15) Preencher os insumos, matérias-primas, materiais e materiais auxiliares utilizados no
processo industrial, objeto do licenciamento.
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16) Preencher a relação de produtos e/ ou serviços oferecidos pela indústria, bem como
suas quantidades anuais.

17) Preencher os dados dos equipamentos utilizados na atividade industrial. No tipo de
equipamento é possível selecionar alguns tipos de equipamento.
É possível selecionar o tipo “industriais outros” quando não há o equipamento utilizado
pela empresa.
Deverão ser informados, também, a quantidade de equipamentos, bem como sua
descrição, o ruído gerado e a medida de controle para contenção do ruído, se houver.

18) Preencher a fonte de abastecimento de água da empresa, tanto para uso doméstico
(banheiros, refeitório), quanto para uso industrial (limpeza de piso, resfriamento de
máquinas, etc). Utilizar como base a conta de água.

19) Preencher os dados referentes ao lançamento de esgotos, tanto doméstico, quanto
industriais.
Em caso de indústrias deverá ser avaliado o tipo de lançamento de esgoto, conforme a
certidão de esgotamento da Sabesp.

20) Preencher os resíduos gerados na atividade: tipo de resíduo, de acordo com a
classificação
Quantidade gerada (anual) e unidade de medida
Estado Físico
Tipo de Armazenamento do resíduo na empresa
Recebedor dos resíduos
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Nº CADRI
Validade
Para cada resíduo deve ser adicionado um item novo.

21) Preencher os tipos de poluição gerada na empresa.

22) Preencher o termo de veracidade das informações e clicar em Avançar.
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23) Após esta etapa, deverão ser anexados os documentos obrigatórios.
Será exibida esta observação de que não houve o preenchimento de todos os dados.

24) A tela aparecerá com itens em vermelho e, conforme os anexos são inseridos a cor muda
para verde.
Os anexos inseridos são exibidos no final da página.
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Os anexos inseridos são exibidos no final da página.

25) Além dos documentos obrigatórios, podem ser inseridos outros documentos, conforme
o caso.
Após finalizar, clique em Avançar.
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26) Após a conclusão do preenchimento e juntada dos anexos, o pedido será enviado para
análise da Prefeitura, sendo exibido o alerta de envio. Clique em Sim, confirmar o envio.

27) Será gerado o número de Protocolo para acompanhamento do processo. Será exibida,
também, a tramitação do pedido.
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28) Os pedidos podem ser preenchidos e salvos em criação, antes de ser enviado à
Prefeitura. Para continuar o preenchimento, clique em Solicitar Serviço.
Será exibido o alerta para continuidade do preenchimento.

29) Selecione o processo que deseja continuar preenchendo.

30) Clique em continuar preenchimento.

31) Serão exibidos os formulários que ainda não foram preenchidos ou será direcionado
para a tela de anexos, para juntar documentos.
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32)Caso algum dos arquivos presentes no Cadastro Prévio não sejam migrados para o pedido,
abra a guia “Ações que o usuário pode executar”, clique na opção “Utilizar anexo de origem”.

33)Na tela seguinte é só selecionar os arquivos e clicar em vincular arquivos.
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