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Portal do Empreendedor
Introdução
O GEFAU – Sistema Integrado de Gestão da Fauna Silvestre do Estado de São Paulo, está
inserido no SIGAM - Sistema Integrado de Gestão Ambiental, da SMA.
O Portal do Empreendedor é o portal de acesso personalizado, no GEFAU, dos responsáveis
pelos Empreendimentos de Fauna Silvestre e da equipe por este cadastrada. Através dele, os
empreendedores poderão realizar uma série de ações relativas aos seus empreendimentos,
tais como requerer autorizações, cadastrar e atualizar informações, trocar informações com a
Secretaria do Meio Ambiente (SMA) e acompanhar a concessão de autorizações.
O empreendedor é inteiramente responsável pelas informações prestadas e, em caso de
omissão, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita responderá criminal e
administrativamente pela conduta.
É fundamental que todas as informações inseridas neste Portal estejam atualizadas, pois é por
meio dele que os técnicos da SMA terão acesso às informações sobre o empreendimento e
realizarão o atendimento das demandas por autorizações ou solicitarão complementação de
informações.
O Portal do Empreendedor contém as seguintes funcionalidades:
a. Cadastro do empreendimento: corresponde ao cadastro dos dados básicos e dos
demais dados que caracterizam os empreendimentos, de acordo com seu tipo, como
suas instalações, seus recintos, o plantel, ocorrências, etc.;
b. Requerimento de Autorizações: corresponde ao requerimento, análise (por parte da
equipe técnica da SMA) e a emissão de autorizações deferidas, de acordo com o tipo
de empreendimento;
c. Relatório: corresponde a um relatório de todas as informações do empreendimento;

1. Acesso ao GEFAU
Para acessar o GEFAU, primeiro o responsável pelo empreendimento deve acessar o site do
Sistema
Integrado
de
Gestão
Ambiental
(SIGAM),
no
endereço:
http://sigam.ambiente.sp.gov.br/ . Conforme ilustra a figura a seguir, o usuário poderá fazer
seu login no sistema clicando no ícone “CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O SISTEMA SIGAM”.

Figura 1. Página inicial de acesso ao SIGAM

Após acessar o sistema, o usuário irá carregar uma nova página, apresentada na figura a
seguir.

Figura 2. Página de login do SIGAM e acesso ao Portal de Fauna Silvestre

Caso seja um novo usuário do sistema, deve clicar no ícone
. Caso já tenha
cadastro, deve realizar seu login preenchendo os campos “usuário” e “senha” e clicando no
ícone

.

Para o cadastro de novo usuário, após clicar no ícone
apresentada, com um campo para inserção do CPF ou CNPJ e o ícone
ser clicado para seguir para a próxima página.

, a figura abaixo é
deve

Figrua 3. Página de cadastro de novo usuário
A figura abaixo ilustra o cadastramento de um novo usuário, apresentando a página de
preenchimento de dados básicos. Os dados são muito importantes para a comunicação da
SMA com o usuário, portanto, devem estar preenchidos adequadamente.

Figura 4. Página de cadastro de pessoa física

Após clicar em
, o sistema envia, automaticamente, ao email cadastrado, uma senha
temporária de acesso, que deve ser alterada depois pelo usuário. Caso o usuário não recebe o
email, deve verificar sua caixa de “spam”.
Na página inicial e de login do SIGAM, o usuário tem que clicar no ícone que representa o
GEFAU

para avançar no sistema (figura a seguir).

Esta tela disponibiliza dicas relacionadas aos empreendimentos e atividades de uso e manejo
de fauna silvestre, além da legislação relacionada.

Figura 5. Página inicial do empreendedor
Agora o usuário já está registrado no sistema e terá acesso aos dados e informações do seu
empreendimento, podendo atualizá-los e requerer autorizações junto aos técnicos da SMA.
Os empreendimentos cadastrados na SMA em data anterior ao lançamento do GEFAU já
tiveram seus dados inseridos no sistema e deverão fazer a atualização sempre que necessário.

2. Cadastro de empreendimentos
2.1.

Consulta aos empreendimentos do usuário

Na tela inicial do empreendedor, apresentada na figura anterior, o usuário deve selecionar o
ícone “EMPREENDEDOR” na aba superior. Ao selecionar este ícone, o usuário poderá visualizar
todos os empreendimentos aos quais tem acesso, conforme a figura abaixo.

Figura 6. Lista de empreendimentos do usuário

Caso o usuário queira cadastrar um novo empreendimento, deve selecionar o ícone
situado no canto superior esquerdo da tela.

Novo,

Conforme pode ser observado na figura a seguir, o cadastro de novo empreendimento deve
ser preenchido, dentre outras informações, com as de categoria e tipo de empreendimento,
endereço e contatos.

Figura 7. Cadastro de novo empreendimento
Para emitir um relatório com as informações que constam no empreendimento, basta clicar no
ícone destacado na figura abaixo

. Será gerado um relatório em formato PDF.

Figura 8. Consulta ao Empreendimento - emissão de relatório

Para inserir informações sobre o empreendimento ou realizar qualquer alteração ou mesmo
solicitação, o usuário deverá selecionar o ícone

, conforme figura a seguir.

Figura 9. Consulta ao Empreendimento - inserção ou alteração de dados

2.2.

Informações gerais sobre o Empreendimento

Conforme pode ser observado nas figuras a seguir, o cadastro dos empreendimentos de Fauna
é composto por diversos módulos. Cada módulo pode ser acessado através das abas de
navegação lateral que permitem o gerenciamento (consulta, inclusão, alteração e exclusão)
das informações que caracterizam os empreendimentos, de acordo com cada categoria e tipo
de empreendimento (conforme tabela abaixo):

Categoria
Fauna Silvestre in situ
(vida livre)
Fauna Silvestre
Soltura
Fauna Silvestre em
Cativeiro

Fauna Silvestre
Especial

Tipo de empreendimento ou atividade
Ações de Manejo in situ da fauna silvestre
ASM - Área de Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre
Programa de Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre
CETAS – Centro de Triagem de Animais Silvestres
CRAS – Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
Criadouro Científico de Fauna Silvestre para fins de Conservação
Criadouro Científico de Fauna Silvestre para fins de Pesquisa
Criadouro Comercial de Fauna Silvestre
Estabelecimento Comercial de Fauna Silvestre
Jardim Zoológico
Mantenedor de Fauna Silvestre
Autorização Especial

O módulo “Empreendimento” permite a consulta e a edição dos dados básicos do
empreendimento.
Os formulários apresentados a seguir ilustram as funcionalidades disponíveis para os
empreendimentos ou atividades da categoria Fauna Silvestre in situ (vida livre), Fauna Silvestre
Soltura, Fauna Silvestre em Cativeiro e Fauna Silvestre Especial.

Figura 10. Formulário para Gestão de Empreendimentos de Manejo em Vida Livre (in situ)

Figura 11. Formulário para Gestão de Empreendimentos de Fauna Silvestre Soltura

Figura 12. Formulário para Gestão de Autorização Especial

Figura 13. Formulário para Gestão de Empreendimentos de Fauna Silvestre em Cativeiro

Cada vez que um dado for inserido ou alterado é necessário que ele seja atualizado. Para isso é
necessário ir até o final da tela e selecionar o ícone
Atualizar , conforme pode ser
observado na figura a seguir. Alguns dados são obrigatórios, enquanto que outros são
opcionais. O sistema alerta quais dados são imprescindíveis (requerido) e também quando os
dados essenciais não foram inseridos. Recomendamos que o usuário forneça todos os dados
disponíveis para uma melhor experiência.

2.3.

Fauna Manejada

O módulo “Fauna Manejada” do cadastro do empreendimento, apresentado na figura a seguir,
permite a consulta das espécies para as quais há autorização de manejo válida para o
empreendimento. Esta informação é atualizada à medida que forem requeridas e concedidas
autorizações de manejo para cada empreendimento. A autorização de manejo de espécies
atualizada do empreendimento poderá ser emitida através do botão imprimir

.

Figura 14. Formulário para Consulta das Espécies Autorizadas para Manejo pelo Empreendimento

2.4.

Equipe/Consultoria ou Consultorias

Para os empreendimentos das categorias Fauna Silvestre Cativeiro e Fauna Silvestre Soltura, o
módulo “Equipe/Consultoria”, apresentado na figura abaixo, permite a consulta e a edição dos
dados do responsável pelo empreendimento e da equipe vinculada ao empreendimento.

Figura 35. Empreendimento - Formulário para consulta da Equipe Técnica

Para os empreendimentos da categoria Fauna Silvestre in situ (vida livre), o módulo
“Consultorias”, apresentado na figura abaixo, permite a consulta e a edição dos dados do
responsável pelo empreendimento e das consultorias vinculadas ao empreendimento.

Figura 16. Empreendimento – Formulário para consulta das Consultorias
Para inserir uma nova pessoa (física ou jurídica) na equipe do empreendimento, deve ser
utilizado o botão
Novo, destacado na figura anterior. Em seguida deve ser digitado o
número do CPF da pessoa ou o CNPJ da instituição a ser vinculada à equipe do
empreendimento. Caso a pessoa já esteja cadastrada no sistema, seus dados serão
apresentados para eventual atualização e confirmação; em caso contrário, o formulário para
cadastro de pessoas será apresentado em branco, permitindo a digitação dos dados da pessoa
a ser vinculada no empreendimento. O formulário a seguir ilustra a edição dos dados de uma
pessoa.

Figura 47. Empreendimento - Formulário para edição de dados de integrante da Equipe Técnica

As permissões para Consultar, Incluir, Alterar ou Excluir dados do empreendimento podem ser
concedidas a critério do responsável pelo empreendimento no formulário apresentado na
figura anterior. Através da aba “Anexos”, destacada na figura anterior, podem ser anexados
documentos eletrônicos referentes à pessoa cadastrada.
Tipicamente devem ser anexados os currículos dos técnicos responsáveis, a Anotação de
Responsabilidade Técnica e outros documentos, conforme solicitação da SMA.

2.5.

Propriedade

O módulo “Propriedade” do cadastro do empreendimento, destacado na figura a seguir,
permite que o usuário insira o número do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para incluir a
propriedade no cadastro do empreendimento.

Figura 58. Empreendimento - Visualização do formulário para inclusão de utilização de propriedade

Caso a propriedade seja localizada na tela de pesquisa apresentada anteriormente, é
necessário incluí-la através do botão

Novo. Caso a propriedade não tenha efetuado a

inscrição no CAR, recomendamos que seja feita a declaração, que deve ser feita no próprio
SIGAM (Atendimento ao Cidadão – SiCAR/SP).

2.6.

Instalações

O módulo “Instalações” do cadastro do empreendimento, destacado na figura a seguir,
permite que o usuário insira informações sobre as instalações do empreendimento, seus
atributos e o estado da instalação.
Além dos dados básicos que descrevem as instalações do empreendimento, através das abas
disponíveis, devem também ser anexados documentos (planta baixa) e imagens (fotos) para
detalhá-las.

Figura 69. Empreendimento - Visualização do formulário para inclusão de instalações

Para incluir uma nova instalação o usuário deve fazer uso do botão
Novo, destacado na
figura anterior. Caso o usuário deseje alterar alguma informação da instalação já inserida, ele
deve fazer uso do botão

também destacado na figura anterior.

Cada vez que um dado for alterado é necessário que ele seja atualizado, de modo que a
informação seja salva no sistema. Para isso é necessário ir até o final da tela com o formulário
aberto e selecionar o botão
Atualizar,destacado na figura abaixo. Quando o usuário
terminar de realizar todas as alterações no empreendimento ele deve finalizar sua sessão
nesse empreendimento selecionando o botão

Finalizar, destacado na figura abaixo.

Caso a instalação a ser incluída não esteja disponível na lista de instalações Pré-definida,
selecione a opção que julgar mais próxima e descreva em seguida, inclusive no nome da
instalação.

Figura 7. Empreendimento - Visualização do formulário para edição, atualização e inclusão de
instalações

2.7.

Recintos

O módulo “Recintos” do cadastro do empreendimento, destacado na figura abaixo, permite
que o usuário insira informações sobre os recintos do empreendimento; tais como: o tipo, a
identificação, o setor, o estado, as medidas e uma breve descrição do recinto.

Figura 28. Empreendimento - Visualização do formulário para inclusão de recintos

Para incluir um novo recinto o usuário deve fazer uso do botão
Novo, destacado na figura
anterior. Caso o usuário deseje alterar alguma informação de um recinto já existente ele deve
fazer uso do botão

, também destacado na figura anterior.

Cada vez que um dado for alterado é necessário que ele seja atualizado. Para isso é necessário
ir até o final da tela com o formulário aberto e selecionar o botão

Atualizar,destacado na

figura abaixo. Quando o usuário terminar de realizar todas as alterações no empreendimento
ele deve finalizar sua sessão nesse empreendimento selecionando o botão
destacado na figura abaixo.

Finalizar,

Figura 22. Empreendimento - Visualização do formulário para edição, atualização e inclusão de
recintos

Figura 23. Empreendimento - Visualização do formulário para edição, atualização e inclusão
de recintos completo
Após atualizar, são habilitadas as abas “atributos”, “instalações”, “plantel”, “anexos” e
imagens”.
Um atributo do recinto é uma característica deste que deve ser destacada. Para cadastrar um
atributo do recinto, o ususário deve selecionar a aba “atributos”, clicar no botão
indicar da lista suspensa qual é o tipo do atributo e preencher suas características.

e então,

Figura 24. Empreendimento - Visualização do formulário para edição, atualização e inclusão
dos atributos do recinto

Figura 25. Empreendimento - Visualização do formulário para edição, atualização e inclusão
dos atributos do recinto
Da mesma forma que os atributos, a aba “instalações” do recinto pode ser preenchida.
Ainda, na aba “plantel” podem ser cadastrados animais que se encontram alojados no recinto.
O cadastramento de plantel segue no próximo item.

2.8.

Plantel

O módulo “Plantel” do cadastro do empreendimento, destacado na figura abaixo, permite que
o usuário insira informações sobre o plantel do empreendimento.
O módulo “Plantel” dos empreendimentos é dividido em dois grupos: lotes e indivíduos. O
plantel por lote corresponde àquele onde o registro e o controle dos animais do plantel é
realizado em grupos ou lotes de vários indivíduos da mesma espécie. O plantel por indivíduo
corresponde àquele onde o registro e o controle dos animais do plantel é realizado
individualmente por animal.

Para incluir um novo indivíduo no plantel, o usuário deve fazer uso do botão
Novo,
destacado na figura a seguir. Caso o usuário deseje alterar alguma informação de um indivíduo
já cadastrado ele deve fazer uso do botão

,também destacado na figura abaixo.

Figura 26. Empreendimento - Visualização do formulário para atualização do plantel

O formulário de cadastro do indivíduo do plantel permite que sejam inseridas informações
sobre a espécie, o recinto, a identificação, o nome do indivíduo, dados sobre o indivíduo,
observações sobre o indivíduo, datas de entrada e de saída, estado do animal em cada
situação, documento de origem, país de origem, município de origem, motivo da saída, destino
e documento de destino.
Para a caracterização do plantel o GEFAU conta com tabelas de espécies, de gênero, de família,
de ordem e de grupo. Durante um novo cadastro o usuário deve selecionar uma destas opções
e sempre que for conveniente digitar as primeiras letras da categoria selecionada para que a
tabela o leve com agilidade para o filtro que deseja, conforme ilustrado na figura abaixo.

Figura 97. Empreendimento - Tabela de gênero de espécies para cadastro de novo indivíduo no
plantel

Cada vez que um dado for alterado é necessário que ele seja atualizado. Para isso é necessário
ir até o final da tela com o formulário aberto e selecionar o botão Atualizar ,destacado na
figura abaixo. O mesmo botão deve ser utilizado sempre que um novo indivíduo for
cadastrado.

Figura 108. Empreendimento - Visualização do formulário para inclusão, e edição de dados de
indivíduo do plantel

O formulário apresentado a seguir ilustra a consulta ao Plantel por Lotes de um
empreendimento. Novos lotes de animais podem ser adicionados através do botão
adicionar e lotes já cadastrados no sistema podem ser atualizados através do botão
editar.

Figura 29. Formulário para Consulta de Lotes de Animais do Plantel do Empreendimento

O formulário apresentado a seguir ilustra a edição de dados de lotes de plantel do
empreendimento. Cada lote deve corresponder a animais de uma mesma espécie mantida em
um mesmo recinto.

Figura 30. Formulário para Edição de Dados de Lotes de Animais do Plantel do Empreendimento

2.8.1. Plantel – Carga de arquivos (importação de dados)
O sub-módulo “Carga”, apresentado na figura a seguir, permite a importação de dados de
animais (em lote ou individualmente) para compor o plantel do empreendimento.

Figura 31. Empreendimento - Formulário para importação de dados de Plantel do usuário para o
GEFAU

O formato do arquivo de importação de dados é padronizado para o Microsoft Excell e seus
correspondentes (LibreOffice, BrOfifice, etc). Há um modelo disponível
Modelo destacado
na figura anterior, para os empreendimentos que desejam carregar os dados de seus plantéis
no sistema. Cabe ressaltar que os dados deverão ser preparados e codificados de forma a se
adequarem ao formato exigido.
Uma vez selecionado o arquivo é necessário que ele seja atualizado. Para isso é necessário
selecionar o botão
figura anterior.

2.9.

Atualizar e depois o botão carregar

Carregar destacado na

Monitoramento

O módulo “Monitoramento” do cadastro do empreendimento, apresentado na figura a seguir,
deve ser utilizado para cadastrar monitoramento de espécies especialmente em
empreendimentos relacionados das categorias de Área de Soltura e Monitoramento e
Programa de Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre.

Figura 112. Empreendimento - Formulário para Consulta de Monitoramento de Espécies

Para cadastrar um novo monitoramento deve ser utilizado o botão
Novo, para atualizar os
dados de um monitoramento já cadastrado o usuário deve selecioná-lo na lista utilizando o
botão editar

, conforme destaque na figura anterior.

O formulário apresentado a seguir ilustra a edição de dados de monitoramento das espécies.
Além dos dados básicos do monitoramento, através das abas “Espécies”, “Anexos”, “Imagens”
e “Arquivos” o usuário pode detalhar os monitoramentos de espécies realizados pelo
empreendimento.

Figura 123. Empreendimento - Formulário para edição de dados de Monitoramento de Espécies

Cada vez que uma informação nova é inserida, ou atualizada, é necessário selecionar o botão

Atualizar e depois o botão

Finalizar ,destacado na figura anterior.

A localização do avistamento das espécies monitoradas pode ser georreferenciada através da
aba “Mapa”, conforme ilustra o formulário apresentado a seguir.

Assim, para cada espécie monitorada pode ser desenhada, sobre o mapa da região, o polígono
que representa a área de avistamento.
Com o registro espacial do avistamento de espécies monitoradas pelos empreendimentos,
com o tempo será possível consultar no sistema os locais de ocorrência de espécies, obtendose informações valiosas para o planejamento de solturas e/ou manejo in situ.

Figura 34. Formulário para Desenho de Área Poligonal de Avistamento de Espécies

Fotos de exemplares das espécies avistadas também podem ser incluídas, através da aba
Imagens.

Figura 35. Formulário para Registro de Imagens (Fotos) das Espécies Monitoradas

2.10. Projetos
O módulo “Projetos” do cadastro do empreendimento, apresentado na figura a seguir, deve
ser utilizado para cadastrar Projetos e Programas realizados pelos empreendimentos.

Figura 136. Empreendimento - Formulário para consulta de Projetos ou Programas desenvolvidos

Para cadastrar um novo Projeto ou Programa deve ser utilizado o botão
Novo, para
atualizar os dados de um monitoramento já cadastrado o usuário deve selecioná-lo na lista
utilizando o botão editar

, conforme destaque na figura anterior.

O formulário apresentado a seguir ilustra a edição de dados de Programas e Projetos do
empreendimento que podem ser detalhados através das abas “Espécies”, “Anexos” e
“Imagens”.

Figura 147. Empreendimento - Formulário para edição de dados de Programas e Projetos

Cada vez que uma informação nova é inserida, ou atualizada, é necessário selecionar o botão

Atualizar e depois o botão

Finalizar ,destacado na figura anterior.

2.11. Transferências
O módulo “Transferências” do cadastro do empreendimento, apresentado na figura a seguir,
deve ser utilizado pelo empreendimento para registrar as anuências para solicitações de
transferências de animais feitas de outros empreendimentos para ele.

Figura 158. Empreendimento - Formulário para anuência de transferência de animais entre
Empreendimentos

Sempre que um empreendimento situado no Estado de São Paulo solicitar uma autorização de
transporte para transferência de animais para outro empreendimento também situado no
Estado de São Paulo, o empreendimento de destino deverá confirmar através deste módulo
sua anuência em receber os animais transferidos. Somente após a anuência do
empreendimento de destino poderá ser emitida a autorização de transporte em questão.
Para que o responsável pelo empreendimento possa confirmar a anuência, ele deve selecionar
a autorização correspondente usando o botão
, destacado na figura anterior. O formulário
apresentado a seguir ilustra a próxima tela disponível. Nessa tela o usuário deve selecionar os
indivíduos e/ou lotes que está de acordo em receber, conforme destacado na figura a seguir.

Figura 169. Empreendimento - Formulário para anuência de transferência de animais entre
Empreendimentos

Em seguida uma nova tela será carregada, o formulário a seguir ilustra essa tela. O usuário
deverá selecionar o ícone “Concordo em receber este Lote de Animais”, destacado na figura a
seguir e informar em qual recinto o animal será alojado. Por fim o usuário deve atualizar as
informações inseridas selecionando o botão

Atualizar destacado na figura abaixo.

Caso não queira receber os animais, não deve realizar ação alguma no sistema, e deve
informar o empreendimento de origem da sua posição.

Figura 40. Empreendimento - Formulário para anuência de transferência de animais entre
Empreendimentos

2.12. Ocorrências
O módulo “Ocorrências” do cadastro do empreendimento, apresentado na figura a seguir,
deve ser utilizado para cadastrar Ocorrências relevantes relacionadas aos empreendimentos.
Para cadastrar uma nova Ocorrência deve ser utilizado o botão Novo. Para atualizar os
dados de uma Ocorrência já cadastrada, deve-se selecioná-la na lista utilizando o botão editar

.

Figura 41. Empreendimento - Formulário para consulta de Ocorrências

O formulário apresentado a seguir ilustra a edição de dados de ocorrências do
empreendimento. Além dos dados básicos que podem ser registrados, as ocorrências podem
ser detalhadas através de documentos eletrônicos que podem ser inseridos nas abas “Anexos”
e “Imagens”.

Figura 172. Empreendimento - Formulário para edição de dados de Ocorrências

Cada vez que um dado for alterado é necessário que ele seja atualizado. Para isso é necessário
ir até o final da tela com o formulário aberto e selecionar o botão
a edição do formulário deve-se selecionar o botão

Atualizar. Para finalizar

Finalizar.

2.13. Imagens
O módulo “Imagens” do cadastro do empreendimento, apresentado na figura a seguir, deve
ser utilizado para cadastrar imagens ou fotos relacionadas aos empreendimentos. Para inserir
uma nova imagem deve ser utilizado o botão adicionar
, destacado a seguir. Para atualizar
os dados de uma imagem já cadastrada, deve-se selecioná-la na lista utilizando o botão editar
destacado na figura abaixo.

Figura 43. Empreendimento - Formulário para consulta de Imagens

O formulário apresentado a seguir ilustra a edição de dados que detalham as imagens
associadas ao empreendimento. Cada vez que um dado for alterado é necessário que ele seja
atualizado, selecionando o botão

Atualizar, destacado na figura abaixo.

Figura 44. Empreendimento - Formulário para edição de dados de Imagens do Empreendimento

2.14. Anexos
O módulo “Anexos” do cadastro do empreendimento, apresentado na figura a seguir, deve ser
utilizado para cadastrar documentos eletrônicos e associá-los aos empreendimentos. Para
cadastrar um novo Anexo deve ser utilizado o botão
, destacado na figura abaixo. Para
atualizar os dados de um anexo já cadastrado, deve-se selecioná-lo na lista utilizando o botão
destacado na figura abaixo.

Figura 185. Empreendimento - Formulário para consulta dos Anexos relacionados ao Empreendimento

O formulário apresentado a seguir ilustra a edição de dados dos Anexos do Empreendimento.
Os anexos têm de ser classificados de acordo com um tipo com base em um banco de dados
existente. Cada vez que um dado for alterado é necessário que ele seja atualizado,
selecionando o botão

Atualizar, destacado na figura abaixo.

Figura 196. Empreendimento - Formulário para edição de dados dos Anexos do Empreendimento

Há um tamanho limite para os arquivos que podem ser carregados no sistema, assim como
uma restrição para o seu tipo, por exemplo, arquivos com extensão .EXE não podem ser
carregados por questão de segurança.

3. Autorizações
O módulo “Autorizações” do cadastro do empreendimento, apresentado na figura a seguir,
permite o requerimento das autorizações de acordo com o tipo de empreendimento, o
acompanhamento da situação de cada requerimento e a impressão das autorizações emitidas.
O tipo de autorização a ser requerida poderá ser selecionado através da lista disponível; após a
seleção deve ser utilizado o botão

Novo para adicionar um novo requerimento.

Figura 207. Empreendimento – Visualização do formulário para requerimento e emissão de
autorizações

No formulário aberto para o novo requerimento, apresentado na figura a seguir, o responsável
pelo empreendimento deve preencher as informações solicitadas e utilizar o botão

Atualizar Requerimento para gravar (salvar) essas informações.

Figura 218. Empreendimento - Visualização do formulário para novo requerimento de autorizações

Em seguida o sistema emitirá uma mensagem de que “o requerimento foi gravado com
sucesso” e abrirá uma nova tela, apresentada na figura a seguir. Nesta tela o responsável pelo
empreendimento deve conferir se todas as informações apresentadas estão corretas. Atenção
para os módulos “Anexos”, “Documentos” e “Mensagens”, que devem ser preenchidos caso
haja algumas destas informações disponíveis.
Havendo alguma alteração é necessário utilizar o botão
Atualizar Requerimento
para gravar essas informações. Quando todas as informações estiverem corretas, o usuário
deve utilizar o botão
Requerer Análise. Após solicitar a análise não será mais possível
alterar informações deste requerimento.

Figura 49. Empreendimento – Visualização do formulário preenchido para requerimento de análise de
autorização

Caso haja necessidade de realizar alterações nos dados do requerimento, o usuário poderá
clicar no botão

e aguardar a liberação do requerimento pela SMA.

Figura 50. Empreendimento – Visualização do formulário preenchido para requerimento de alteração

Após ter sido autorizada pela equipe técnica da SMA, a autorização requerida poderá ser
emitida pelo empreendimento através do botão imprimir , conforme observado na figura
abaixo. As diferentes cores das bandeiras assinalam os diferentes status dos requerimentos
(requerimento em elaboração, requer análise, emitida autorização).

Figura 221. Empreendimento – Visualização do formulário para emissão de autorização com destaque
para a autorização emitida pela SMA para impressão pelo usuário

Da mesma forma, caso haja necessidade de prorrogação do prazo concedido na Autorização, o
usuário deverá entrar na Autorização e clicar em
, conforme imagem
abaixo. Após, o sistema mostrará uma mensagem perguntando se o usuário deseja realmente
requerer a prorrogação. Após clicar em “ok” a prorrogação foi requerida.

Figura 52. Empreendimento – Visualização do formulário preenchido para requerimento de
prorrogação

4. Relatório
O módulo “Relatório”, apresentado na figura a seguir, corresponde relatório anual de
atividades dos empreendimentos de cativeiro e a sua emissão. Pode ser utilizado a qualquer
momento, para se obter as informações relativas ao empreendimento.

Figura 233. Empreendimento - Formulário para fechamento do relatório anual de atividades e sua
emissão

Para gerar o respectivo relatório deve-se clicar no botão
Emissão de Relatório. Será
emitido um Relatório em PDF com todas as informações do empreendimento no sistema,
como equipe técnica, fauna autorizada, recintos, instalações, plantel, autorizações e projetos.
A Figura 54 a seguir apresenta o relatório de atividades referente a atividades subsidiadas por
Autorização de Manejo in situ (vida livre), cujo módulo se encontra dentro de “Projetos” de
cada Autorização.

Figura 244. Aba para inserção de relatório de atividades referente a atividades subsidiadas por
Autorização de Manejo in situ (vida livre).

Para acessar a planilha modelo para upload de dados brutos, deve-se clicar em
. Depois
de preenchida a tabela, para enviar o relatório, deve-se clicar em
, e informar qual
arquivo deverá ser enviado ao sistema, e depois clicar em

.

