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1. Acesso dos Conselheiros do Copam ao SLA 

 Conselheiros do Copam exercem função pública de relevante interesse ambiental,
devendo usufruir da condição de servidores e empregados públicos especificada na
Resolução SEMAD nº 2.890/2019;

 O acesso diferenciado dos Conselheiros do Copam ao SLA abarca não só os
processos administrativos já formalizados, mas também as solicitações ainda em
etapas pré-processuais, com acesso à informação concedido da forma mais ampla
possível.

 Essa garantia se compatibiliza com a necessária participação dos Conselheiros para o
alcance das finalidades pretendidas pelo Copam.



2. Funcionalidades vinculadas ao perfil de Conselheiros do Copam

Acesso ao conteúdo integral dos processos, incluindo, além dos documentos anexados aos autos, todas as respostas
fornecidas pelo empreendedor na caracterização, pedidos de pendências e informações complementares enviados
pelo órgão ambiental e decisão cadastrada para o processo.



2. Funcionalidades vinculadas ao perfil de Conselheiros do Copam

Inserção de Parecer de Vista na Lista de 
Documentos do processo.

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Fazenda São Joaquim

Inserção de Parecer de Vista 
na Lista de documentos do 

processo.



Participação Social

Detalhamento de
enquadramento do
processo,
identificação
geoespacial que
facilita o controle
pela sociedade dos
terceiros
interessados

Acesso à toda a documentação dos autos do processo, apresentada pelo 
empreendedor e disponível de maneira automática, sem necessidade de 
atuação humana

2. Funcionalidades vinculadas ao perfil de Conselheiros do Copam (também 
disponível a todos os cidadãos).



3. Acesso dos Conselheiros do Copam ao SLA

1) Realização de registro no Portal EcoSistemas e ativação da conta

2) Vinculação da conta ao perfil de Conselheiro do Copam mediante o preenchimento 
do Formulário disponível em https://forms.gle/gBcN4SU6LavKUdom6

https://forms.gle/gBcN4SU6LavKUdom6


3. Acesso dos Conselheiros do Copam ao SLA

Após ativação da conta, conselheiro deve informar seus dados pessoais no formulário eletrônico
para que a equipe da Dereg valide o cadastro e o vincule ao perfil de Conselheiro do Copam.



4. Instruções para utilização do SLA pelos Conselheiros do Copam

Módulo específico sobre a utilização do SLA no curso Práticas dos Conselheiros do Copam, oferecido 
pela Assoc e disponibilizado no Portal Trilhas do Saber – Universidade Corporativa Sisema.



5. Conteúdo do módulo SLA – Curso Práticas dos Conselheiros do Copam

Fundamentação normativa sobre a tramitação eletrônica de processos
administrativos no âmbito do Poder Executivo Estadual;

Concepção e desenvolvimento do Portal EcoSistemas e do Sistema de
Licenciamento Ambiental – SLA;

Principais conceitos e fluxos envolvidos no requerimento e tramitação das
solicitações de licenciamento ambiental no SLA;

Parte 1

Passo a passo detalhado para a consulta de informações nos processos de
licenciamento instruídos no SLA;

Instruções para inserção do Parecer de vistas nos autos dos processos do
SLA;

Parte 2

Passo a passo detalhado para a consulta de informações sobre processos
instruídos em outros sistemas e relacionados a determinado
requerimento;

Instruções para busca de informações dos processos de licenciamento
instruídos no SLA através do Acesso do Cidadão.

Parte 3

Módulo conta com cerca de 1h e 20 min de conteúdo em vídeo e material de apoio para leitura.
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