
MANUAL DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL –
ACESSO EXTERNO
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Link de Produção:https://grp.pmpf.rs.gov.br/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?
codigo=689788

O empreendedor poderá utilizar Cerificado Digital:
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O empreendedor poderá cadastrar Chave de Acesso:

Os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório:
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Internamente é necessário validar o cadastro criado pelo acesso externo através do programa Cadastro 
Geral Não Confirmados:
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O empreendedor porderá regerar a senha:
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1) Visualização de Licenciamento Ambiental

O próprio empreendedor poderá abrir o seu processo de solicitação de licença ambiental. Será necessário 
uma credencial de acesso. 

O empreendedor acessará no portal da Prefeitura utilizando o link abaixo:

https://grp.pmpf.rs.gov.br/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=689788

Deverá selecionar o requerente, ou seja, o empreendedor solicitante da licença:

Ao clicar em 'Nova Atividade' deverá ser informado o nome do Empreendimento e os dados gerais:
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Deverá também ser informado o ramo de atividade desenvolvida (caso não saiba o código poderá ser 
utilizado o filtro):
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Ao informar o tamanho do empreendimento o sistema exibirá o porte e o potencial poluidor que já estarão 
previamente configurados:

O empreendedor deverá informar o tipo de licença que ele está requerendo. É possível definir nas 
configurações quais serão os documentos vinculados ao assunto e ainda se será ou não obrigatório. O 
exemplo abaixo estão configurados dois documentos obrigatórios:

Para anexar basta clicar em 'Selecionar':
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Preencher a identificação, título e clicar em adicionar:

Selecionar o arquivo que será anexado:

Clicar em submeter:
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Clicar em anexar:

O sistema exibirá o nome do documento no campo arquivo:

Informar o local onde essa atividade será desenvolvida, ou seja, qual é o cadastro imobiliário (economia 2.0)
vinculado a essa solicitação de licença ambiental:

Se não souber a inscrição do cadastro imobiliário poderá ser utilizado o filtro:
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Poderá ser informado o zoneamento:
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Se houver cadastro no CAR é possível inserir essa informação no processo. Se o imóvel for rural, por 
exemplo, deverá ser selecionada a opção não se aplica:

Poderá informar a bacia hidrográfica mais próxima se houver alguma próxima ao empreendimento:

13 de 23



Poderá informar o nome do rio ou arroio mais próximo:

Preenchida todas as informações dos campos com * (asterisco) que são de preenchimento obrigatório basta
clicar em salvar:

Quando o porte for 'Não Incidência' (competência isento) será exibida a opção da geração da declaração:
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Quando a competência for Impacto Local (porte: mínimo; pequeno; médio e grande) o sistema exibirá a 
opção da geração da guia de pagamento. O empreendedor poderá fechar e gerar a guia posteriormente:
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Abaixo será exibido o registro criado do processo:

Para acessar o detalhamento do processo basta clicar sobre qualquer coluna: 
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Ou poderá selecionar o registro e clicar em Manutenção da Atividade:

Após a abertura do processo, o contribuinte apenas visualizará as informações e acompanhará a tramitação
do processo:

Poderá ser visualizado o código interno que foi gerado:
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Informação do cadastro imobiliário que está vinculado a esse processo:

Poderão ser informados os Efluentes Líquidos, Sanitários, Industriais:
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Poderão ser informados os Prod/Matéria-Prima/Equip.:

Poderá ser informado o RT:

Não foram exibidas as condicionantes porque ainda não foram inseridas nesse processo:
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A guia poderá ser gerada clicando no botão abaixo:

Na visualização de Licenciamento Ambiental poderá ser visualizada a pendência,  ou seja, a taxa ainda não 
foi paga e o processo está aguardando pagamento:
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Caso seja necessário anexar outros documentos ao processo basta acessar a manutenção do processo 
ambiental:
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