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O que é o Sinfat
É o Sistema de Licenciamento Ambiental em que o Empreendedor entra com o pedido de
requerimento para o seu empreendimento, por meio da Internet! Tornando assim mais
cômodo o processo de licenciamento!

Objetivos
1. Conforto Para Empreendedor
2. Organização no Processo de Licenciamento
3. Controle das Etapas do Processo de Licenciamento

Especiﬁcações
Para o uso adequado do sistema solicitamos que o empreendedor utilize o navegador
Google Chrome.

Como Funciona o Processo
Inicialmente o empreendedor deve fazer o cadastro no sistema, após o cadastro ele deve
criar o seu empreendimento! Na sequência o Empreendedor solicita um requerimento
baseado nas regras do CONSEMA , também será solicitado para o empreendedor alguns
documentos (obrigatórios/não obrigatórios) que o mesmo deverá anexar junto ao sistema.
Isto tudo do conforto de sua casa/escritório! Após anexado ao sistema esse requerimento
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será repassado para a equipe de formalização que irá analisar os documentos e anexar o
boleto para o pagamento do requerimento.
Após pago o boleto e anexado o comprovante no sistema, os Colaboradores responsáveis
irão receber o requerimento e formalizar o processo. Neste ponto o gerente ou supervisor
terá a possibilidade de criar uma equipe para fazer toda a análise do processo podendo
fazer o relatório de vistoria e parecer técnico!
Com o parecer técnico ﬁnalizado o processo retorna para o supervisor, onde o mesmo terá
a possibilidade de emitir ou indeferir o requerimento!
Importante ressaltar que em todas as fases do processo o empreendedor recebe uma
notiﬁcação (e-mail) para ele poder acompanhar em que fase encontra sua solicitação!
Vai ﬁcar mais claro no passo a passo!

I.

Criação do Empreendedor
Vá ao site do https://sinfatmunicipal.ciga.sc.gov.br/ e clique na opção de
“CADASTRAR”
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Escolha a opção “Não Tenho Esse Será O Primeiro “

Depois clique na opção “Empreendedor”
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Será solicitado o seu nome ou a Razão Social junto com o Cpf ou CNPJ

Após informar esses dados você terá que preencher mais algumas informações,
para termos um cadastro salvo no nosso sistema. Preenchida as informações clique
no botão verde escrito “PRÓXIMO>>” conforme ﬁgura abaixo:
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Ótimo, será encaminhado para você um e-mail de conﬁrmação dos dados
passados no formulário anterior

No e-mail terá um link que você deve clicar para ﬁnalizar a validação dos dados.

5

Ao clicar no link você receberá um novo e-mail com os dados de acesso ao portal!
Seu login e senha! ATENÇÃO Não compartilhe sua senha!

Agora, acesse o portal novamente (https://sinfatmunicipal.ciga.sc.gov.br/) e insira
inserir os dados (login e senha) que recebeu no último e-mail!
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II.

Criação do Pedido Do Requerimento
Ao acessar o sistema você poderá ver todos os empreendimentos do lado esquerdo
da tela e no meio terá todos os seus requerimentos, para poder acompanhar a
análise dos mesmo! Para solicitar um requerimento você deve clicar no
empreendimento para o qual você quer solicitar um novo pedido e clicar no botão
branco “Novo Requerimento”.

Caso você não tenha cadastrado o empreendimento, clique no botão verde “NOVO
REQUERIMENTO” e preencha todas as informações. Depois clique em avançar
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Agora vamos passar as etapas de um pedido de licenciamento!
Após ter cadastrado os dados do empreendimento você deve informar a atividade
que o empreendimento exerce!

Depois de preencher a atividade informe o parâmetro técnico, como quantidade de
cabeça(s)/hectares/m² por exemplo, e clique em “PRÓXIMO>>”
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Agora informe ao sistema se o empreendimento já está operando!

Ao ﬁnal do pedido de requerimento aparecerá um resumo da solicitação que você
fez no sistema, junto com as possíveis licenças que o mesmo pode solicitar de
acordo com a regra do CONSEMA! O empreendedor vai veriﬁcar se as informações
estão corretas e escolher o tipo de licença!
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Após conﬁrmar as informações do resumo, o requerimento é gerado!

III.

Envio de Documentos

Agora você deve enviar a documentação necessária, selecione seu empreendimento e em
seguida clique no requerimento que você necessita enviar a documentação. A tela de
DOCUMENTAÇÃO DE REQUERIMENTO será exibida.

Todos os documentos listados na janela de “OBRIGATÓRIOS” deverão ser anexados
e para realizar essa ação, você deve clicar no ícone roxo, você será redirecionado
para a tela em que terá a opção para escolher e anexar o arquivo. Ao escolher o
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arquivo aparecerá a opção para “ANEXAR AO REQUERIMENTO” . Após anexado você
tem a opção de “VOLTAR DOCUMENTAÇÃO” e repetir o processo, até anexar todos
os documentos obrigatórios!

Anexado todos os documentos, você deve clicar na opção “PRÓXIMO” para
encaminhar a documentação .

Agora você irá aguardar os responsáveis pelo protocolo, na unidade de gestão
ambiental da sua cidade, receber os documentos. gerar o boleto e encaminhá-lo a você.
Você será avisado no seu e-mail quando isso acontecer.
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Neste momento entre novamente no sistema e clique no requerimento, da página inicial,
ou localize o empreendimento no menu à esquerda e depois no requerimento em
questão. A opção de baixar o boleto poderá ser visualizada! Após pago o boleto, você deve
anexar o comprovante do pagamento!
Para anexar o comprovante clique na opção de “ENVIAR DOCS SOLICITADOS”, localize o
documento “Comprovante de Pagamento”, clique no ícone roxo e anexe ao requerimento!
Após anexado clique em Próximo!

Importante ressaltar que em todas as etapas do processo de análise você receberá um
email!
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Para os casos de conformidade e certidão o empreendedor terá a opção de baixar no
próprio sistema!

Contato
Para sanar dúvidas e maiores informações entre em contato através do e-mail :
sinfat@ciga.sc.gov.br ou pelo telefone (48)3321-5300.

