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• As atividades e empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental estão 

listados no Anexo I da Resolução CONSEMA 372/2018 e suas alterações, 

observando o Convênio de Delegação de Competência  entre a FEPAM e a 

SMAMS. 

 

 

  

 

 

ATENÇÃO: 

https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201911/12072036-372-2018-atividades-licenciaveis-compilada.pdf
http://www.fepam.rs.gov.br/central/licenc_munic_ativ.asp?municipio=PORTO%20ALEGRE


O link para acesso ao portal de licenciamento digital é https://licenciamento.procempa.com.br/ 

 

Para acessar o portal, é necessário realizar um breve cadastro ou utilizar uma conta já existente nas redes sociais. 
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https://licenciamento.procempa.com.br/


Selecione a opção Serviços urbanísticos e ambientais 
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A página inicial mostra a lista de processos já abertos pelo usuário. No primeiro acesso, a lista estará vazia. 

Para iniciar um processo, clique em Novo e selecione o tipo de requerimento. 
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As opções de requerimentos são mostradas em uma listagem.  

Também é possível realizar a pesquisa digitando o nome do requerimento. 
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Os requerimentos disponíveis para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade são: 

1. Licença Prévia (LP) 

2. Licença de Instalação (LI) 

3. Licença de Operação (LO) 

4. Termo de Recebimento Ambiental (TRA) 

5. Declaração de Isenção de Licenciamento Ambiental (DI) 

6. Declaração de Andamento de Processos 

7. Declaração de Inexistência de Débitos Ambientais 

8. Licenciamento Ambiental de Atividades Agrossilvipastoris 

9. Autorizações Diversas 

10. Licença Ambiental (LU ou LO) para VDs Indicativos e Promocionais 

11. Renovação de Licença Ambiental para VD 

12. Cadastro de Empresas de Propaganda CEMPRO 
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Os requerimentos disponíveis para a SMAMS são os seguintes: 



A relação de documentos necessários para dar prosseguimento ao requerimento é mostrada. 
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Preencha as informações solicitadas no formulário do seu requerimento. 

No campo Identificação do seu processo, informe preferencialmente o nome da atividade ou empreendimento. 
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Anexe os documentos solicitados, um arquivo em cada campo. Não serão aceitos documentos compilados. Não 

é possível concluir o requerimento sem a anexação de todos os documentos obrigatórios ! 
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Antes de concluir, você deve ler e concordar com a declaração do processo digital. 
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Pronto! Seu processo está criado.  
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Clicando no número do Processo SEI você tem acesso ao acompanhamento do mesmo. 
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Por meio do Acesso Externo com Acompanhamento Integral do Processo você pode acompanhar as 

informações e o andamento do processo. 
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Para consultar o histórico dos seus processos, acesse o Portal de Licenciamento. 
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Os requerimentos analisados terão os registros de deferimento, indeferimento ou a 

informação de que o processo precisa de complementação. 
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Caso seu processo necessite de complementação, você receberá um e-mail  

com essa informação, sendo determinado um prazo para atendimento da solicitação. 

Secretaria Municipal do  

Meio Ambiente e da Sustentabilidade 



Você deve incluir os novos documentos solicitados.  

Após a anexação dos novos documentos, o processo retorna ao revisor. 
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Após a conferência e validação 

dos documentos, você receberá 

um Documento de 

Arrecadação Municipal 

(DAM) para pagamento da 

Taxa de Licenciamento 

Ambiental (TLA).  
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Após o pagamento da Taxa de 

Licenciamento Ambiental 

(TLA), terá início a análise 

técnica do processo. 
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Acompanhe seus processos no Portal de 

Licenciamento para verificar a situação de cada 

um deles. 

 

Na página de Acesso Externo com 

Acompanhamento Integral do Processo 

você também pode acompanhar, visualizar e 

copiar todos os arquivos anexados aos processos. 

 

E não esqueça que, durante a análise do processo, 

a comunicação com você se dará através do e-

mail informado na primeira etapa do 

requerimento. 
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• Os requerimentos e cadastros podem ser acessados no endereço eletrônico da SMAMS 

 

• Todos os documentos técnicos devem ser acompanhados das respectivas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART). 

 

• Caso algum documento não se aplique ao empreendimento/etapa, incluir documento 

informando/justificando sobre essa situação.  

 

 

ATENÇÃO: 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/default.php?p_secao=366
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Em caso de dúvidas quanto à  

abertura dos processos de 

licenciamento ambiental digital, entre 

em contato com a SMAMS 

 

(51) 3289.7549 

 

Rua Luiz Voelcker, 55 

Bairro Três Figueiras. Porto Alegre, RS 

CEP 91330-190 

ambiental@portoalegre.rs.gov.br 


