
Prefeitura de Porto Velho

Sistema On Line de 
Licenciamento Ambiental 



Introdução

Senhores(as) Usuários, Responsáveis Técnicos, Empreendedores

  A Prefeitura de Porto Velho através da Subsecretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA apresenta a apostila para 

treinamento do Sistema On Line de Licenciamento Ambiental (SOL).

  Segunda Lei Complementar nº 138 de 28 de dezembro de 2001, a qual instituiu 

o Código de Meio Ambiente do Município de Porto Velho, faz parte dos objetivos da 

Politica Municipal de Meio Ambiente a implantação de um sistema de cadastro, 

informações e banco de dados sobre o meio ambiente do município. Dessa forma o 

SOL é o primeiro módulo deste banco de dados, o qual trabalha as informações 

relativas ao Licenciamento Ambiental.

  O banco de dados é o instrumento da política municipal de meio ambiente, 

onde o Órgão Municipal de Meio Ambiente manterá informações relativas ao meio 

ambiente no Município de Porto Velho, contendo o resultado de estudos, pesquisas, 

ações de fiscalização, estudos de impacto ambiental, autorização e licenciamento, 

monitoramento e inspeções. 

  São objetivos do banco de Dados entre outros:

I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;

II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registro e as informações dos 

órgãos, entidades e empresas de interesse para Sistema Municipal de Meio Ambiente 

- SIMMA;

III - atuar como instrumento regulador dos registro necessários às diversas 

necessidades do SIMMA;

IV - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse 

ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade;

V - articular-se com os sistemas congêneres.
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  O SOL foi regulamentado pelo Decreto nº 14756, publicado no Diário Oficial do 

Municipio - DOM na mesma data - Porto Velho em 12 de setembro de  2017. Em seu 

cabeçalho a referida legislação regulamenta o Banco de Dados Ambientais e 

estabelece requisitos, conceitos, critérios, diretrizes e procedimentos administrativos 

referentes ao licenciamento ambiental, a serem cumpridos no âmbito da 

Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA.

  Neste escopo fica adotado o Sistema On Line de Licenciamento Ambiental, 

localizado no portal da SEMA endereço com formulários (sema.portovelho.ro.gov.br) 

e documentos Padrões pertinentes às solicitações de:

I - Certidão de Viabilidade Ambiental;

II - Licença Ambiental por Declaração;

III - Licença Ambiental Simplificada;

IV - Licença Ambiental Prévia;

V - Licença Ambiental de Instalação;

VI - Licença Ambiental de Operação;

VII - Renovação de Licença Ambiental; e

VIII - Emissão de Segunda Via de Licenças Ambientais.

  
  Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual a SEMA 

verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam vir a causar degradação e/ou modificação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 

técnicas aplicáveis ao caso.
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  Já a Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o SEMA estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 

pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar 

empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação e/ou modificação ambiental.

  A Autorização ambiental ou florestal é o ato administrativo discricionário pelo 

qual a SEMA estabelece condições, restrições e 

medidas de controle ambiental ou florestal de 

empreendimentos ou atividades específicas, com 

prazo de validade estabelecido de acordo com a 

natureza do empreendimento ou atividade, passível de 

prorrogação, a critério da SEMA.

 O Sistema On Line de Licenciamento Ambiental 

é o ambiente virtual que possui as informações, 

ferramentas, procedimentos e tramites necessários para a obtenção das licenças e 

autorizações ambientais de competência da SEMA.

  A data limite para o recebimento de processos físicos de Licenciamento 

Ambiental na SEMA foi 27 de outubro de 2017. A partir deste ponto de corte o  

empreendedor obrigatoriamente deverá utilizar o Sistema On Line para entrada de 

novos processos de licenciamento.

  Os processos que se encontram em meio físico deverão ser tramitados e 

concluídos devendo, após a emissão da Licença Ambiental Requerida, ser 

cadastrados junto ao Sistema On Line para acompanhamento e Monitoramento 

Ambiental. O empreendedor poderá solicitar a SEMA por meio físico (protocolo geral) 

que o seu processo seja transformado (cadastrado) para a forma On Line, a fim de 

que possa anexar documentos e relatórios.

  Em caso de renovação de Licenciamento Ambiental o responsável deverá 

protocolar diretamente no Sistema On Line sua solicitação, devendo a SEMA realizar 

o cadastramento do empreendimento e proceder com a análise junto ao Sistema On 

Line para renovação da Licença Ambiental requerida, verificando os quesitos dos 

projetos em Meio Físico.
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  A SEMA no exercício de sua competência de controle ambiental, devidamente  

instituída pela Lei Complementar nº 138/2001 e Lei complementar 591 de 23 de 

dezembro de 2015 expedirá os seguintes atos administrativos:

I - Certidão de Viabilidade Ambiental (CVA): concedida para os empreendimentos 

cujo licenciamento ambiental não compete ao órgão ambiental municipal, conforme 

os critérios estabelecidos em portaria específica;

II - Licença Ambiental por Declaração (LAD): procedimento administrativo especial 

para o licenciamento de atividades ou empreendimentos considerados com porte 

mínimo ou pequeno e com potencial poluidor baixo;

III - Licença Ambiental Simplificada (LAS): procedimento administrativo especial 

de licenciamento ambiental para o licenciamento de atividades ou empreendimentos 

considerados com porte mínimo ou pequeno e potencial poluidor médio;

IV - Licença Ambiental Prévia (LAP): concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção devendo 

ser requerida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, atividade ou 

obra, tem por objetivo:

a) Aprovar a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra;

b) Atestar a viabilidade ambiental do empreendimento, atividade ou obra;

c) Estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 

próximas fases da implantação do empreendimento, atividade ou obra, respeitadas a 

legislação integrante e complementar do plano diretor municipal ou legislação 

correlata e as normas federais e estaduais incidentes;

d) Estabelecer limites e critérios para lançamento de efluentes líquidos, resíduos 

sólidos, emissões gasosas e sonoras no meio ambiente, adequados aos níveis de 

tolerância para a área requerida e para a tipologia do empreendimento, atividade ou 

obra; e
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 e) Exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em função 

dos impactos ambientais que serão causados pela implantação do empreendimento, 

atividade ou obra.

V - Licença Ambiental de Instalação (LAI): autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos 

planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambientais e demais condicionantes. A licença de instalação autoriza a implantação 

do empreendimento, atividade ou obra, mas não seu funcionamento e tem por 

objetivo:

a) Aprovar as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

apresentados, incluindo as medidas de controle ambiental e os demais 

condicionantes, das quais constituem motivos determinantes; e

b) Autorizar o início da implantação do empreendimento, atividade ou obra e os testes 

dos sistemas de controle ambiental sujeito à inspeção da SEMA.

VI - Licença ambiental de operação (LAO): autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambientais e condicionantes 

determinados para a operação;

  O processo para obtenção de qualquer autorização ou licença ambiental 

deverá ser formalizado através do Sistema On Line de Licenciamento Ambiental. O 

SOL deve deverá colher as seguintes informações: Enquadramento do 

empreendimento, Informações relativas a documentos e projetos necessários para a 

obtenção da Licença Ambiental Requerida, Termos de Referência relativo aos 

projetos ambientais, Notificação para solicitação de Taxa de Cadastro Simplificado e 

Notificação para solicitação de Taxa da Licença Requerida, Disponibilização das 

Taxas para o empreendedor.

  O processo de licenciamento ambiental deverá ser formalizado no ato de 

protocolo dos documentos exigíveis para a obtenção da licença requerida 

diretamente pelo Sistema On Line. As Licenças e Autorizações Ambientais deverão 

seguir utilizando-se de um Processo Único para cada atividade ou empreendimento e 

dependendo de sua natureza, obrigatoriamente, apresentar  um responsável técnico 

para acompanhamento do processo.
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  Para realizar o seu cadastro no SOL você deve primeiramente acessar a 

página da SEMA, localizada no endereço sema.portovelho.ro.gov.br.

  Abaixo das notícias você terá acesso ao setor de Serviços da SEMA. No 

subsetor RESPONSÁVEL TÉCNICO, acesse o item Cadastro Técnico.
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2.1 - Cadastro do Empreendedor e do Técnico



  Nesse momento será encaminhado para a Ficha de Cadastramento, a qual 

você deverá preencher com seus 

dados. Digitalize e salve em seu 

computador a sua carteira do 

respectivo conselho (Ex. CREA, 

CAU, CRBio entre outros). Caso 

seja contador, deverá apresentar a 

C a r t e i r a  d o  C o n s e l h o  d e 

Contabilidade (CRC). E ainda, se 

não for um profissional que atua em 

gestão ambiental (caso dos próprio 

empreendedor, digital ize um 

documento oficial com foto.

  P reeche r  o  seu  nome 

completo, sua profissão, seu CPF e 

informar o seu registro profissional 

(caso seja empreendedor informar 

o número da Carteira de Identidade 

(RG).
  N e s s e  m o m e n t o 

c l ique em Escolher 

Arquivo. Você deverá 

iniciar a pasta onde 

salvou o documento de 

classe ou outro que seja 

aceito pelo Sistema.

  C o n t i n u e 

preenchendo as demais 

i n fo rmções ,  Ema i l , 

Telefone, Endereço, 

Número, Bairro, CEP, 

Município, Estado.
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  Note  que  será  necessár io 

c a d a s t r a r  u m a  S E N H A . 

Or ien tamos ,  pa ra  que  se ja 

observado os rigores da Lei, que 

es ta  Senha  se ja  pessoa l  e 

intransferível.

  Digite a Senha com no mínimo 

cinco caracteres podendo ser letras 

e números. Confirme a Senha. O 

Sistema sol ic i tará que você 

D E C L A R E  q u e  t o d a s  a s 

i n fo rmações  p res tadas  são 

verdadeiras.

  Marque a opção, caso tenha 

c e r t e z a  d e  q u e  t o d a s  a s 

informações são verdadeiras. O 

SOL somente avançará com essa declaração.

  Após prestar a declaração, clique na opção CADASTRAR.

  PRONTO!!  - Você está cadastrado no Sistema On Line de Licenciamento. 

Aguarde até 24 (vinte e quatro) horas para a sua liberação pelo Administrador. 

Ao ser liberado, uma comunicação será enviada ao seu e-mail.
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  Você receberá um e-mail 

de liberação semelhante ao da 

imagem ao lado. A partir desse 

m o m e n t o  v o c ê  p o d e r á 

acessar  o  s is tema para 

c a d a s t r a r ,  v i s u a l i z a r , 

movimentar, instruir  seu 

processo.

  Obs.: Tendo em vista o 

disposto no Art. 53-A da Lei 

138/2001, as empresas, instaladas no âmbito do Município de Porto Velho, 

consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras, ficam obrigadas a 

contratarem, no mínimo, um responsável técnico ambiental, sempre observada a 

necessidade operacional do empreendimento.

  Considera-se responsável técnico ambiental, em suas áreas de formação, os 

seguintes profissionais: Engenheiro Ambiental ou Sanitarista, Engenheiro Químico 

ou Florestal, Biólogo, Geógrafo, Geólogo, Ecólogo ou Químico, Tecnólogo em Gestão 

Ambiental.

  Dessa forma, você deve ficar ciente que ser for o proprietário da empresa e não 

tiver uma das formações elencadas acima, somente poderá solicitar Licenciamento 

Ambiental por Declaração ou Dispensa de Licenciamento.

  É obrigatória a contratação de responsável técnico para a obtenção das 

seguintes licenças: Licença Ambiental Simplificada (LAS), Licença Ambiental Prévia 

(LAP), Licença Ambiental de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Operação 

(LAO). (O Sistema bloqueará imediatamente o acesso a solicitações de licenças 

que não estejam de acordo com o disposto acima.)

  O próximo passo será acessar o seu ambiente de interação com seu(s) 

processo(s). Novamente no site da SEMA ( ) clique no sema.portovelho.ro.gov.br

botão
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2.2 - Ambiente de Interação do Técnico



  Na tela de login técnico 

você deve digitar o seu CPF e 

s u a  s e n h a  p e s s o a l  e 

intransferível.

  Caso  as  in fo rmações 

estejam corretas e após você ter 

r e c e b i d o  o  e - m a i l  d e 

confirmação de cadastro, 

poderá ter acesso a tela de 

interação do sistema.

  Através do acesso a próxima tela o usuário poderá acessar processo(s) e 

realizar todas as autuações de documentos que achar necessário. Poderá ainda, 

anexar pendências, fazer requerimentos e tramitar processo. Observe que o usuário 

abaixo não possui nenhum processo cadastrado em seu nome.

  Agora vamos realizar o cadastramento do processo de licenciamento 

ambiental. No site da SEMA, no submenu RESPONSÁVEL TÉCNICO clique no botão
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2.3 - Cadastrando processos de Licenciamento



  A tela de cadastramento do processo se abrirá. Você deve digitar ou selecionar 

todas as informações que condizem com a realidade do empreendimento a ser 

licenciado.

  Uma das informações solicitadas será a localização geográfica. Caso não 

possua GPS, Aparelho Celular ou outro instrumento que forneça a informação, 

recomendamos que utilize algum programa (sistema) disponível na rede mundial de 

computadores, a exemplo do Google Earth ou Google maps.

  Na figura a seguir é demonstrada a pesquisa relativa a um endereço qualquer 

no programa Google Earth. O ponto vermelho indica o local do endereço (base da 

pesquisa), enquanto as setas amarelas apresentam as coordenadas geográficas.

  
  

  

 

Prefeitura de Porto Velho

Apostila de Treinamento para utilização do 
Sistema On Line de Licenciamento Ambiental

12



  Observe a figura acima e note que o SOL demonstra as etapas para obtenção 

da Licença Ambiental. 

Tais etapas somente 

serão transpostas com 

o  p r e e n c h i m e n t o 

correto do sistema, 

c o m  a  d e v i d a 

a u t o r i z a ç ã o  p a r a 

prossegui r  quando 

n e c e s s i t a r  d e 

Responsável Técnico e 

principalmente através 

das Declarações de 

V e r d a d e  n o 

preenchimento.

  A figura ao lado 

d e m o n s t r a   u m 

exemplo do correto 

p r e e n c h i m e n t o  d o 

sistema SOL. 

  É obrigatório no 

p r e e n c h i m e n t o  d a 

Atividade Requerida 

que seja informada a 

Atividade principal do 

Cadastro Nacional de 

Atividades Econômicas 

- CNAE.
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  Caso o empreendimento realize outras atividades da lista de CNAE’s, o usuário 

poderá selecioná-las. É necessário que o usuário esteja ciente de que o Sistema 

analisará o maior  potencial poluidor e o porte informado para a classificação. 

  O último passo da primeira etapa é confirmar que o usuário não é uma máquina 

(robô). Selecione e clique em Avançar. 

  Na próxima tela você deverá informar, de acordo com a atividade declarada a 

sua unidae de atuação principal. Ex. tamanho da área útil em metros quadrados, 

produção por mês, população atendida entre outras.
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Informe o valor real e clique em Avançar. O usuário chegará a terceira fase do 

procedimento de licenciamento.

  A tela a seguir possui as seguintes informações: Enquadramento (tipo de 

licenciamento), Lista de Documentos a serem anexados no Sistema (opção de  

impressão da lista), Login do Responsável Técnico/Proprietário.

  Faça sue login no sistema, através do CPF e de sua senha.

  Um aviso contendo a  informação do tipo de licenciamento enquadrado, a 

necessidade do login do responsável  técnico ou proprietário e a sugestão de 

certificação quanto a possuir os documentos solicitados para o respectivo 

licenciamento.

Prefeitura de Porto Velho

Apostila de Treinamento para utilização do 
Sistema On Line de Licenciamento Ambiental

15



   

Informe o valor real e clique em Avançar. O usuário chegará a terceira fase do 

procedimento de licenciamento.

  A tela a seguir possui as seguintes informações: Enquadramento (tipo de 

licenciamento), Lista de Documentos a serem anexados no Sistema (opção de  

impressão da lista), Login do Responsável Técnico/Proprietário.

  Faça sue login no sistema, através do CPF e de sua senha.

  A tela contém um aviso contendo a informação do tipo de licenciamento 

enquadrado, a necessidade do login do responsável técnico ou proprietário e a 

sugestão de certificação quanto a possuir os documentos solicitados para o 

respectivo licenciamento.
  
  Ao clicar em Avançar, o usuário terá acesso a ficha de caracterização do 

processo, onde poderá confirmar se todas asinformações foram preenchidas correta- 
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mente. Neste momento já estamos na Quarta etapa do processo de Licenciamento 

Ambiental.

  Confirme suas informações, nos quadros: Dados do Empreendimento e 

Dados do Técnico. 
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  Ainda nesta tela o usuário deverá escolher o tipo de Licença que está 

solicitando. Para os empreendimentos com CNAE’s que se enquadram em 

licenciamento regular, ou seja que vão receber LAP, LAI e LAO, há a opção de solicitar 

individualmente a emissão da licença.

  Ao pedir a LAP, o usuário receberá a respectiva taxa. No entanto se solicitar as 

três licenças, receberá todas as taxas para o pagamento.

  Após proferir a seleção de Licenças (requerimento), o usuário deverá optar, 

marcando os respectivos quadros, pela Declaração de Veracidade das Informações, 

Declaração de Conhecimento dos procedimentos pelo Empreendedor e Declaração 

de ciência da geração de taxas do processo. O processo não avançará, caso uma 

das declarações não seja marcada.

  Ao selecionar todas anuência em todas as declarações e clicar em Avançar, o 

usuário receberá o número de seu processo, como demonstra a tela a seguir:
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  Clicando em Avançar, o usuário será encaminhado para a tela de interação do 

sistema para gerenciamento de seus processos. Note que neste momento, a tela de 

interação já não está vazia. Constando o processo que você acabou de construir.

   

2.4 - Instruindo o Processo

  Ainda na tela acima para iniciar a interação (instrução processual) com a 

inclusão de documentos, pendências ou outras informações basta clicar em               .

  Para interagir posteriormente com o(s) processo(s), o usuário deverá acessar 

através do site da SEMA o submenu RESPONSÁVEL TÉCNICO no ícone  

  Devendo novamente 

realizar seu login através 

do CPF e senha pessoal 

e intransferível.

Na tela de interação 

clique em Visualizar e 

terá acesso ao processo.
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  O usuário terá então acesso a tela da aba INFORMAÇÕES, a qual apresenta 

um resumo dos dados que foram prestadas ao sistema. Veja a seta azul na figura 

abaixo.

  Ao lado da aba informações, há duas outras abas: TRAMITAÇÕES e VOCÊ 

TEM PENDÊNCIAS. 

  Na aba TRAMITAÇÕES o usuário terá acesso a informação de onde está o seu 

processo. Resumo dos despachos que ele obteve e as datas que ele tramitou.

  Já na aba VOCÊ TEM PENDÊNCIAS o usuário poderá inserir os documentos 

no sistema.
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  A tela a seguir apresenta a aba TRAMITAÇÕES.

  Já a próxima tela apresenta a disposição das pendências do processo.

  De acordo com o grau de complexibilidade do Processo estarão disponíveis as 

pendências descriminadas na Lista de Documentos própria dos procedimentos de 

Licenciamento Ambiental.

  Para anexar tais pendências, o usuário deverá salvar o documento em seu 

computador, tablet ou celular. Ao clicar no botão                  . A seguinte tela será 

aberta: 

  Você pode inser i r  a 

pendência solicitada através da 

te la  ao  lado .  C l i que  em 

Escolher arquivo, direcione 

para a pasta onde o arquivo 

e s t á  s a l v o  e  c l i q u e  e m 

Cadastrar.
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  A tela a seguir demonstra, através da tarja verde, que o documento foi inserido 

com sucesso.

  
  Note que a aba de pendências agora ficou azul. Pois para esse processo não 

existem mais pendências. 

  Observe o lado direito da tela. Para inserir documentos diferentes dos 

solicitados na pendência do Sistema, o usuário deverá acessar o botão                         

.

  A interação com o sistema deverá ser realizada por este botão. Qualquer 

d o c u m e n t o ,  m a p a , figura ,  i n fo rmação , 

somente poderá ser anexada ao sistema 

através deste botão.
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2.5 - Inserindo outros arquivos no Processo



  Ao clicar em Adicionar Documentos o usuário terá acesso 

aos  submenus  Requer imento  e  Rela tór io  de 

Monitoramento.

  No submenu Requerimento o usuário poderá anexar 

qualquer documento que for necessário para o devido tramite do processo.

  Primeiramente escolha o setor a qual deseja tramitar o processo. O usuário tem 

a opção de tramitar somente para o setor do Diretor ou para o Secretário.

   Na Descrição do Requerimento (documento), o usuário deverá informar de que 

se trata a tramitação. Exemplo: Solicitação, Despacho, Mapa, Croqui, Planta.

  No detalhamento do Requerimento, relate do que se trata.

  No botão                   o usuário poderá selecionar o documento que deseja 

adicionar ao processo.  
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   Orienta-se ao usuário que ao inserir um documento no Sistema, sempre realize 

a tramitação para os setores possíveis (Diretor ou Secretário) para que o sistema 

informe ao analista que houve uma operação. 

  A tela ainda apresenta os menus: Principal - Cadastrar Processo - Visualizar 

Processos.

  No menu principal o acesso é o 

geral ao sistema. Já para o menu 

Cadastrar Processo o usuário poderá 

inserir novos processos ao sistema. No menu Visualizar Processos o usuário tem 

acesso a todos os processos que gerencia.

  O Sistema ainda permite que o usuário faça suas pesquisas de processos. Ao 

clicar no botão                            .  Será aberta a tela a seguir. Nela o usuário poderá 

pesquisar utilizando os seguintes termos: Número do Processo, Interessado ou 

CPF/CNPJ.

  É necessário que o usuário escolha a opção Não sou um robô, a fim de 

comprovar que não é uma máquina ou hacker.
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2.6 - Consulta Pública



  A tela abaixo apresenta um exemplo de pesquisa por número de processo. Foi 

digitado hipoteticamente o número 00355. Note que não é necessário digitar a 

identificação da Secretaria, ou seja, o número completo do processo que é composto 

por 16.00355-000/2018. Basta digitar o número que vem após o algarismo 16. 

  Obs. Se seu processo for composto de dois digitos (ex.: 22), três digítos (ex.: 

237) ou quatro dígitos (ex.: 3874), será necessário a utilização do algarismo zero na 

frente até que o número para pesquisa seja composto de cinco algarismos.

  Veja os exemplos citados acima: Para pesquisa do processo com número 22 

digite: 00022; para o processo com número 237, digite: 00237; já para o processo com 

número 3874, digite: 03874.

  Para que o usuário possa recuperar a senha do Sistema basta acessar no 

menu RESPONSÁVEL TÉCNICO o botão                        . Na tela a seguir veja a 

opção em vermelho Recuperar Senha.
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2.7 - Recuperando a Senha do Sistema



  Na tela de recuperação basta que o usuário informe o seu e-mail cadastrado e 

clique em Enviar por Email. 

  Um e-mail informativo sema (Reset Password) será recebido em sua caixa de 

entrada. Abra-o e siga as orientações.

  Clique em Reset Password.
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  Digite o seu Email cadastrado e informe a Nova Senha. Após Confirme a 

Nova Senha. Clique em Resetar Senha. Pronto! Sua senha foi modificada ou 

recuperada. 

  O usuário será encaminhado para a tela de interação com o sistema.
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  Senhoras e Senhores Usuários(as)

  É com muita satisfação que apresentamos a Apostila para treinamento de 

utilização do Sistema On Line de Licenciamento Ambiental. Esperamos que todos 

possam usufruir deste material, tirando dúvidas a fim de que o processo de 

Licenciamento do Município de Porto Velho possa se tornar cada vez mais dinâmico e 

sem entraves.

  O SOL foi um grande avanço da gestão ambiental para Porto Velho. 

Consolidamos o processo de licenciamento e fomos capazes de juntos (governo,  

empresários e técnicos) de construir uma ferramenta que hoje é referencial para 

outros municípios brasileiros.

  Esse material poderá evoluir, pois o SOL a cada momento recebe contribuições 

de servidores e técnicos externos. Sendo assim, reforçamos a continuidade da 

parceria a fim de que Porto Velho possa se tornar referência nacional em 

Licenciamento Ambiental.

  Atenciosamente,

Robson Damasceno Silva Junior
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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Palavras do Secretário
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