MANUAL DE UTILIZAÇÃO
LICENÇA FÁCIL
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1. Introdução
Este guia tem por objetivo descrever as funcionalidades e os passos necessários para o
acesso e utilização do Sistema de Licença Ambiental Fácil.

2. Proposta
O sistema Licença Ambiental Fácil foi desenvolvido para atender a Instrução Normativa nº
51, de 28 de julho de 2017 da Agência Municipal do Meio Ambiente, que visa melhorar e agilizar os
processos de licenciamento ambiental. O Sistema é uma ferramenta disponibilizada para que a
população do Município de Goiânia possa, através da utilização da internet, obter o serviço de
“Emissão de licenças de baixo impacto ambiental”.
A seguir você pode conferir um modelo de licença gerada pelo sistema.
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Todos os documentos necessários para a emissão da licença, deverão ser anexados no
sistema, onde ao final do processo a licença ficará disponível para download e verificação de
validade, através da rede mundial de computadores.

3. Solicitando uma Licença
Para solicitar uma Licença através do Sistema Licença Ambiental Fácil siga os seguintes passos:









Obtenha o Acesso ao sistema, comparecendo ao Atende Fácil com seus documentos
pessoais para registro de usuário e senha do sistema;
Acesse o sistema;
Acesse a página de simulação, informe a atividade e os parâmetros do empreendimento
solicitados para visualizar os documentos necessários e as exigências técnicas;
Após obter os documentos e atender a todas as exigências técnicas escaneie os
documentos e salve em formato PDF;
Acesse o sistema, na página inicial, selecione solicitação de licença, informe todos os
dados solicitados, anexe os documentos no formato PDF, conclua a solicitação;
Pague o DUAM gerado ao final da solicitação ou através da página de consulta de
solicitações e aguarde o tempo para compensação do pagamento;
Acesse novamente o sistema, na página de solicitações, imprima sua licença;
Publique os editais conforme modelo disponível e anexe a comprovação de publicação
na página de solicitações.

Atenção:Fique atento ao prazo para comprovar as publicações de editais, caso a comprovação de
que a publicação ocorreu não seja anexada no sistema no prazo de 30 dias, a licença será
automaticamente REVOGADA.

4. Acesso
O acesso ao Sistema é feito com do número do CPF e a Senha previamente cadastrada na
Prefeitura Municipal de Goiânia.

a. Cadastro de usuário
Para se cadastrar e obter sua senha de acesso ao sistema é necessário que o usuário
compareça ao Atende Fácil, localizado no Paço Municipal, Avenida do cerrado, 999 – Bloco F, Térreo
– Park Lozandes, Goiânia, munido de seus documentos pessoais.
Uma vez cadastrado o usuário poderá solicitar licenças para diversos empreendimentos, este
cadastro serve apenas para identificar o responsável pelas solicitações que serão feitas
posteriormente no sistema. Vale ressaltar que o usuário deverá possuir um endereço de e-mail
válido no momento do cadastro

b. Acesso ao Sistema
Acesse

a

página

do

sistema

Licença

http://licencafacil.goiania.go.gov.br. Clique em no ícone
página.

Fácil

através

do

endereço

no canto superior direito da
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Informe o Usuário (CPF) e senha e clique em Entrar, você será direcionado para a página de
sistemas da Prefeitura na Internet, clique no link “Licença Ambiental Fácil”. E você será direcionado
para a Tela Inicial do Sistema.

c. Esqueci a senha
Na página em que você faz o login, insere o usuário e senha, também é possível recuperar
sua senha caso a tenha esquecido.
Para recuperar sua senha, informe o CPF no campo Usuário, e clique no link “Esqueci a
senha”, uma nova senha será enviada para o e-mail cadastrado na Prefeitura Municipal de Goiânia.
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Caso tenha esquecido o e-mail cadastrado, ou não possua mais acesso a ele, você deverá
comparecer ao Atende Fácil.

d. Alterar senha
Para alterar sua senha, acesse o sistema, faça login, na página em que aparecem os sistemas,
clique sobre o seu nome no canto superior direito, informe sua senha atual e a nova senha e clique
em Gravar.

5. Tela Inicial do Sistema

Está é a página inicial do sistema, ela oferece o acesso às funcionalidades do sistema.







Solicitação de licença (Início do processo de licenciamento)
Consulta de licenças (Busca de processos)
Simulação (Simulação de abertura de processo)
Validação (Validação de uma licença)
Lista de atividades (Consulta de atividades permitidas no Licença Ambiental Fácil)
Ajuda (Dúvidas, reclamações e Sugestões, manuais e documentos)

a. Solicitação de licença
Ao clicar no botão “Solicitação de licença” na tela inicial o usuário será direcionado à página
de descrição do empreendimento, onde será apresentado um formulário contendo os campos que
deverão ser preenchidos para dar início ao processo de licenciamento.
O empreendimento a ser licenciado deverá estar previamente cadastro no Cadastro de
Atividade Econômica - CAE do Município de Goiânia e seus dados deverão estar atualizados.
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Para iniciar o processo de solicitação de licença informe o CAE ou Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ do empreendimento e clique no ícone da lupa, o sistema então exibirá os
Dados de Descrição do Empreendimento, informe os demais dados solicitados.

Agora chegou o momento de informar os sócios do empreendimento, clique no botão
“Adicionar Sócio/Proprietário”. Informe todos os dados do sócio e clique em “Adicionar”, repita o
processo até que os sócios do empreendimento estejam cadastrados.

8

Selecione o grupo e a atividade que pretende-se licenciar, dentre os itens da lista, caso
existam parâmetros para a atividade, eles serão exibidos e deverão ser preenchidos, informe os
demais dados solicitados sobre a atividade e caso solicitado os dados do responsável técnico pelo
empreendimento.

Após preencher todas as informações necessárias, o usuário poderá clicar no botão
“Próximo”. Neste momento a verificação dos dados iniciais será executada, e pode demorar alguns
segundos. Ao ser concluída você será direcionado para a página de documentos.
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Será exibido então uma barra de progresso, abaixo da barra de menus, ela indica as etapas
que você deverá executar até concluir a solicitação da licença. Caso precise você pode voltar a uma
etapa anterior clicando nesta barra de progresso. A partir deste momento, sua solicitação está salva
no sistema, e você poderá sair e retornar em outro momento para concluí-la. Caso desista da
solicitação, você pode a excluir no botão “Excluir Solicitação” na parte inferior da página.
Para anexar os documentos clique no botão “Adicionar”, escolha o arquivo referente ao
documento solicitado, lembrando que o mesmo deve estar no formato especificado pela página.
Se tiver dúvidas sobre a geração destes documentos, o usuário poderá clicar no link “Clique
aqui para ver o Guia de Instruções” onde é exemplificado como gerar documentos no formato
solicitado.
Após anexar todos os documentos obrigatórios, clique em “Próximo”.
Neste momento você poderá ser direcionado a questionários específicos para a sua
atividade, estas etapas podem não estar presentes em todos os casos, mas se ocorrer, responda as
questões que forem solicitadas e clique em “Próximo” ao final.
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Serão exibidas as instruções referentes ao tipo de licença pretendido, e as condicionantes,
leia com atenção dos os itens, você deverá marcar todas as condicionantes, indicando que aceitas os
termos descritos para continuar.
Caso discorde de algum item, entre em contato com a AMMA através do Fale Conosco e
exponha o problema encontrado.
Após marcar todos as condicionantes, clique em “Próximo”
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Serão exibidas todas as informações e arquivos anexados ao seu processo, confira se as
informações estão corretas, caso encontre alguma informação incorreta, clique na etapa que a
informação foi fornecida na barra de progresso para retornar àquela etapa. Se tudo estiver correto
clique em “Concluir”.
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No topo da página você encontra o número do processo, leias as informações da página e
clique em “Imprimir DUAM”. Caso a página com o DUAM não apareça, verifique as configurações de
Pop-Up do seu navegador de Internet.
Efetue o pagamento do DUAM, a compensação e análise do processo podem levar até 2 dias
úteis. Após esse período o usuário deverá acessar novamente o Sistema, para imprimir sua licença.

b. Consulta de Licenças
Nesta página você pode visualizar todas as suas solicitações, além de reimprimir o DUAM,
com nova data de vencimento, imprimir suas licenças e ver detalhes sobre sua solicitação.
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No topo da página são exibidas as opções de filtros para as licenças que você solicitou, você
pode preenchê-las para filtrar uma determina licença, ou deixar em branco e clicar em Pesquisar,
para exibir todas as solicitações que você já fez.
No lado direito das tabelas estão disponíveis as seguintes ações:





Imprimir Licença
Imprimir DUAM
Visualizar Detalhes
Anexar comprovantes de publicação

Clique no ícone
exibida:

para visualizar detalhes da sua solicitação. A seguinte página será
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Através dos botões na parte inferior da página você pode retornar à página anterior ou gerar
uma versão para impressão com os dados da licença.
Clique no ícone
para gerar um novo DUAM, O DUAM só pode ser gerado após a
conclusão da solicitação da licença e enquanto não for identificado pagamento para aquela
solicitação.
Após efetuar o pagamento, e aguardar o prazo para compensação do pagamento, clique no
ícone
para gerar sua licença. As informações, Data de Emissão e Data de Validade serão
preenchidas no momento em que a licença for gerada e a linha correspondente a solicitação na
tabela ficará da seguinte forma:

No lado direito será exibido o prazo para anexar a comprovação de publicação dos editais,
caso sejam obrigatórios, bem como um link para anexá-las. Clique no link e você será direcionado
para a seguinte página:

Aqui, deverão ser anexados os editais de publicação conforme modelos disponíveis no
menu, Documento > Modelo de Publicação. Clique no botão Anexar, selecione os arquivos
correspondentes a cada opção no formato PDF, para fazer o upload dos arquivos. Após anexar os
dois arquivos, clique em Conformar Envio. Somente após esta etapa seu processo será encerrado e
sua licença será válida.

Atenção:Fique atento ao prazo para comprovar as publicações de editais, caso a comprovação de
que a publicação ocorreu não seja anexada no sistema no prazo de 30 dias, a licença será
automaticamente REVOGADA.
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c. Simulação
A simulação exibe informações sobre as atividades e tipos de licença disponíveis no Sistema
Licença Ambiental Fácil. Ao clicar no botão simulação a seguinte página será exibida:

Selecione a atividade que deseja consultar entre as opções disponíveis. Serão solicitados os
parâmetros para aquela atividade, informe os valores referentes ao empreendimento que deseja
licenciar, e clique no botão simular, a seguinte página será exibida:

Atenção: Os dados da imagem acima tem propósito unicamente demonstrativo, não são
válidos para as solicitações de licenças ambientais.
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Nesta tela você visualizará o valor da licença para o parâmetro e atividade informada, bem
como os documentos e exigências técnicas para a atividade. Uma versão para impressão pode ser
gerada através do botão Imprimir, ou você pode retornar a página inicial da simulação.

d. Validação
Nesta página é possível visualizar a situação de uma determinada licença, seus dados e
também fazer o download da licença.

Para verificar a autenticidade e validade de uma licença, forneça o código de autenticação
que está na última página da licença, responda o captcha, e clique em “Verificar”.
Na licença também existe um QRCode que o direcionará direto para esta página.

e. Lista de Atividades
Nesta opção você encontrará uma lista com todas as atividades que podem solicitar a licença
ambiental através do Licença Ambiental Fácil, com seus parâmetros, para mais detalhes sobre uma
atividade consulte a simulação.

f. Ajuda
Aqui estão disponíveis manuais, documentos sobre o licenciamento ambiental on-line, e
uma opção de contato com a AMMA.
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Ao clicar no link “Reclamações, sugestões e elogios” você será direcionado para a seguinte
página.

Esta é a página de contato com a AMMA, onde você poderá solicitar informações, dar
sugestões, elogios e também fazer reclamações. Basta preencher o formulário e clicar em enviar.
Sua mensagem será encaminhada a AMMA e será respondida através do e-mail informado.
Você
pode
ainda
encaminhar
licenciamento@amma.goiania.go.gov.br.

seus

questionamentos

para

o

email:

