Acompanhamento de
Processos
Consulta de Protocolos
Através desta página, é possível acompanhar todos os requerimentos tramitados no órgão
ambiental, através da manipulação dos dois formulários de filtragem disponíveis:
O primeiro formulário permite a exibição dos requerimentos individualmente, através da escolha
de um dos 5 filtros disponíveis.

O segundo formulário, permite a exibição de múltiplos requerimentos, possibilitando a filtragem
por todos os filtros disponíveis, além de fornecer os dados em formato tabular, compatível com
programas leitores de .csv ou .xls (Microsoft Excel, Libreoffice Calc)

Em ambos os formulários de filtragem, é possível gerar um resultado, tal qual aquele apresentado
na imagem a seguir. A tela é dividida em 4 partes, que organizam as informações referentes a um
requerimento:
1. Barra de status: Informar a situação do requerimento e informações complementares;
2. Informações do Requerimento: Exibir todas os dados principais do requerimento, seu
número, o empreendimento, a licença requerida e a atividade executada;
3. Botões de Ação: Ações disponíveis para serem executadas no requerimento. Permite também
a verificação da documentação vinculada.
4. Histórico de Movimentação: Exibe todo o trâmite do requerimento, desde a sua abertura.

Documentação vinculada
A partir dos resultados da consulta de protocolos, é possível acessar toda a documentação
anexada a um requerimento através do botão "DOCUMENTOS", onde será exibida a página,
conforme a imagem:

Nesta página é possível consultar e adicionar novos documentos, divididos em categorias:
Taxas e Comprovantes: Exibe os boletos e comprovantes vinculados ao processo;
Emitidos pelo órgão ambiental: Exibe os documentos que são gerados automaticamente
no andamento do processo dentro do órgão ambiental ou aqueles adicionados de forma
individual;
Enviados e aprovados: Todos os documentos enviados pelo empreendedor e confirmados
pelo órgão ambiental;
Enviados (quando existir): Todos os documentos que foram enviados pelo empreendedor,
mas ainda não analisados;
Rejeitados (quando existir): Todos os documentos que foram rejeitados pelo órgão
ambiental e aguardam correção;
Solicitados (quando existir): Todos os documentos solicitados pelo órgão ambiental na
etapa de Documentação Complementar
Não enviados: Todos os documentos que fazem parte da Instrução Normativa, mas que
não foram enviados.

Adicionar novos documentos
Para adicionar novos documentos, ao final da página, um formulário está disponível, onde deve
ser buscado um documento e adicionado o arquivo desejado.
A busca por um documento será completada automaticamente, apresentando uma lista de itens
possíveis, a medida em que o termo de pesquisa for sendo introduzido. A lista de documentos
disponíveis no sistema conta com cerca de 1600 itens, mas, caso ainda não seja possível
encontrar, novos documentos podem ser adicionados mediante contato com o suporte (
sinfat@ciga.sc.gov.br)
Após o término do procedimento, o documento ficará vinculado a categoria "Emitidos pelo órgão
ambiental".
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