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(A) Tela inicial do SILIS
O usuário selecionará o tipo de documento a ser solicitado clicando no link: 
“Licenciamento Simplificado” para solicitar Licença Prévia, de Instalação e de Operação 
(LPIO), ou “Renovação Simplificada” para solicitar Renovação de sua Licença de Operação.
Após a escolha, inicia-se o preenchimento da solicitação pela localização do empreendi-
mento, por meio do  CEP. 

(B) CEP e validação do CEP
O usuário deverá digitar o CEP, a partir do qual será localizado o município e o logradouro 
(rua), caso o município possua CEP por ruas.
Caso o município não possua CEP por ruas, o sistema localizará  �somente o município, 
devendo o nome da rua ser informado pelo usuário
O sistema efetuará a verificação da validade do CEP e informará a unidade da CETESB 
que atende a região. Caso o CEP informado seja validado, o usuário poderá continuar o 
preenchimento da Solicitação
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(C) Finalidade da Solicitação
O usuário deverá escolher o Objeto de Licenciamento e clicar em “Continuar”.
- Novo Estabelecimento: nesse caso, escolher a opção pertinente ao seu empreendi-
mento; dois novos campos são habilitados para seleção: 
“Edifício Existente” ou “Edifício a Construir”
- Ampliação: nesse caso, aparecerá a seguinte pergunta: 
É da atividade fim do empreendimento?
Assinalar “sim” se a ampliação estiver diretamente relacionada com o processo produ-
tivo, ou seja, com a atividade principal do empreendimento. Caso contrário, assinalar 
“não” e uma barra de rolagem será ativada para a escolha da finalidade da ampliação 
(ex.: ambulatório, clube, creche, escritório, etc.).
- Novos Equipamentos: neste caso, aparecerá a seguinte pergunta: Com aumento de 
produção?
Assinalar “sim” se for ocorrer aumento da produção.  Assinalar “não” quando se tratar, 
por exemplo, de substituição de um equipamento por outro similar que não acarrete 
alteração de processo ou capacidade produtiva.  

(D) Regra restrita à Região Metropolitana de São Paulo – RMSP 
Quando o CEP informado pertencer a um dos municípios da Região Metropolitana de 
São Paulo – RMSP, que possuam território inserido em Área de Proteção de Mananciais 
- APM, em proporção inferior a 100%, será exibido o mapa acima para o usuário localizar 
a região onde o  empreendimento será instalado.
. Selecione a alternativa que corresponde à localização do empreendimento.
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(E) Características do local da empresa 
Nesta tela deverão ser assinaladas com um clique todas as características ou inter-
venções, dentre as apresentadas, que sejam pertinentes ao local de implantação da 
empresa. 
Atenção! Se ocorreu “alteração” da razão social, procure pelo nome antigo e entre em 
contato com a CETESB para atualização das informações cadastrais.

E

(F) Atividade Principal
 Digite, no campo Descrição da Atividade, parte da descrição da atividade principal 
desenvolvida pelo empreendimento e clique em “Pesquisar”. 
É recomendável não digitar a descrição completa da atividade porque isso poderá 
dificultar a busca. 
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(G) Atividade desenvolvida no local 
O programa exibirá uma lista de atividades, cujas descrições contenham a(s) palavra(s) 
digitada(s), para que o usuário faça a escolha. 
Uma vez localizada a atividade da empresa, clicar no item correspondente. 
Caso não seja localizada uma descrição específica para a atividade, deverá ser
 escolhida a descrição que mais se aproxima da atividade efetivamente realizada 
no empreendimento. 
É importante a  correta seleção desse campo pois essa descrição de atividade constará 
nas licenças a serem emitidas pela CETESB.
Se for necessário realizar nova pesquisa, volte ao passo (F) refazendo os procedimentos 

(H) Confirmação da atividade desenvolvida no local
Após a seleção da atividade, o sistema exibirá esta tela de confirmação.  Para prosseguir 
o preenchimento, clicar no botão Continuar. 
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(I) Razão Social 
Digite, no campo Razão Social, parte do nome de sua empresa e clique em “Pesquisar”.  
O programa apresentará uma lista de empreendimentos que contenham a(s) palavra(s) 
digitada(s).  Caso sua empresa conste da lista apresentada, selecione a mesma.
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(J) Novo cadastro da Razão Social 
Caso a razão social fornecida não conste da relação apresentada clique em “Novo 
Cadastro”, preencha as informações e clique em “Continuar”, verifique a consistência 
das informações, em especial o enquadramento como ME ou EPP, bem como os e-mails 
de contato. Se for necessário, corrija os dados incorretos  e clique em “Gravar”.

(K) Empresa selecionada / escolhida 
Complemente o cadastro fornecendo os dados solicitados.
Caso existam informações cadastrais desatualizadas, ou que foram preenchidas incor-
retamente, o usuário poderá clicar no botão “Atualizar Dados” e efetuar as atualizações / 
correções necessárias.
Nessa tela é importante checar se os dados da empresa estão corretos, em especial o 
enquadramento como  ME ou EPP, bem como os e-mails de contato 
Se o botão “Continuar” estiver disponível (habilitado), o usuário poderá dar continuidade 
a solicitação clicando no mesmo.
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(L) Área Construída, Numero de Funcionários, Capacidade Instalada, Quantidade de 
Unidades Produzidas, Quantidade de Matéria Prima Processada, Produção Nominal. 
Os campos serão exibidos de acordo com os critérios de classificação 
e em função da atividade 
Informe os dados solicitados e clique em “Continuar” 
As informações serão utilizadas para a verificação do porte da empresa 
em função da sua atividade. 
As informações referentes a critérios para classificação, estão disponíveis na página 
inicial do SILIS: http://silis.cetesb.sp.gov.br/add-on/criterios_para_classificacao_SILIS.pdf
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(M) Utilização de Combustíveis
Responda as perguntas referentes à utilização de combustível na medida em que as 
mesmas forem exibidas.
Ao final, se o botão “Continuar” estiver disponível (habilitado) você poderá prosseguir o 
preenchimento de sua solicitação clicando no mesmo.   
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(N) Utilização das águas (superficial ou subterrânea) e lançamento de efluentes 
Informe se realiza captação superficial ou subterrânea de água e se efetua lançamento 
de efluentes líquidos em corpo d’água.
Caso a resposta seja afirmativa para algumas das questões acima, não se esqueça de 
providenciar o documento de Outorga junto ao DAEE. 

(O) Áreas 
Informar as áreas ocupadas pelo empreendimento:
Terreno (m2): área total do terreno em metros quadrados;
 Construída (m2): preenchido automaticamente pelo sistema com a metragem informada 
no passo “Porte”, caso o mesmo faça parte dos critérios de classificação; 
 Ar Livre (m2): somatório das áreas relativas às atividades de produção realizadas ao ar 
livre (equipamentos, armazenamento, operações, etc) a que se refere a solicitação, em 
metros quadrados;
 Equipamentos (m2): somatório da área ocupada (em projeção) pelos novos equipamen-
tos a serem instalados, em metros quadrados. Este campo deve ser preenchido somente 
nos casos de licença para novos equipamentos. 
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Responsável pelo Empreendimento
- Informar os dados do responsável pelo empreendimento: nome, telefone, fax, endereço 
e e-mail;

Número de Funcionários / Setor 
- Nº Total de Funcionários do Setor Administrativo: informar o número de 
funcionários do setor administrativo;
- Nº Total de Funcionários do Setor Produtivo: informar o número de funcionários 
do setor produtivo.
OBS: O somatório do número total de funcionários não poderá exceder o informado 
no passo “Porte”, caso o mesmo faça parte dos critérios de classificação. 

Período de Produção  
Horário do Setor Produtivo: informar o início e o fim do período produtivo diário, em horas; 
Meses Prod./Ano: informar o número de meses de funcionamento produtivo por ano; 
Dias Prod./Mês: informar o número de dias de funcionamento produtivo por mês;
Sazonal: se a produção for sazonal, assinalar “Sim” e especificar os meses de início e 
término do(s) período(s) produtivo(s), caso contrário, assinalar “Não”. 
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(S) Posição Geográfica 
Se disponível, informar a posição geográfica da portaria principal do empreendimento em 
coordenadas planas na projeção UTM. Essas coordenadas podem ser obtidas por meio 
das Cartas Topográficas do IBGE ou equipamento de GPS.
- UTM – N (m) – informar a coordenada UTM, em metros, no sentido norte-sul; 
- UTM – E (m) – informar a coordenada UTM, em metros, no sentido leste-oeste;
- Altitude (m) – informar a altitude, em metros, em relação ao nível do mar;
- Fuso – informar o fuso/Meridiano Central em que se encontra o ponto. O Estado de São Paulo está 
localizado dentro de dois fusos: 22 que tem Meridiano Central 51º e o 23 que tem Meridiano Central 45º. 
Essa informação é obtida do Carimbo das Cartas Topográficas ou no mostrador do GPS no momento 
da coleta;
- Datum – informar a referência utilizada: Datum Córrego Alegre, SAD69 ou WGS84. Essa informação 
é obtida do Carimbo das Cartas Topográficas ou no mostrador do GPS no momento da coleta.
OBS: Informações obrigatórias para o licenciamento de empreendimentos situados nos 
municípios abrangidos pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor Litoral Norte: Ubatuba, 
Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião (Decreto no 49.215, de 07 de dezembro de 2.004).

(T) Matéria-prima 
- Clique no botão “Incluir” para adicionar Matérias-primas utilizadas no seu processamento 
industrial; 
- considerar as principais matérias-primas e os principais materiais auxiliares utilizados no 
processo produtivo, exceto os combustíveis para queima no local; 
- no caso de substância química, deve ser indicada a nomenclatura química oficial, e não o 
nome comercial’;
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(U) Pesquisa de Matéria-prima 
Para pesquisar por uma matéria-prima basta digitar uma palavra chave e clicar no botão 
“Pesquisar”. O sistema apresentará como resultado uma lista de descrições que contenham a 
palavra chave descrita pelo usuário. Repita a operação para cada matéria-prima a ser inserida 
na relação;
Para alterar alguma característica da matéria-prima clique no ícone “Alterar” ao lado da 
matéria-prima.
Para excluir, selecione a matéria-prima clique no ícone “Excluir” ao lado da matéria-prima.
Para facilitar a busca, digite o nome da matéria-prima ou as suas letras iniciais, no campo 
Palavra-chave e clique em “Pesquisar”. 
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(V) Localização na lista de matérias primas 
O programa tentará localizar, na lista de matérias-primas as descrições que contenham a pala-
vra digitada, para que o usuário faça a escolha. Uma vez localizada, informe a quantidade e 
respectiva unidade e clique em “OK” para confirmar a inclusão;
 Caso a pesquisa por palavra-chave não indique nenhuma matéria prima com a descrição 
desejada, o programa permite o cadastramento de uma “nova matéria prima” e para isto o 
usuário deverá clicar no botão “cadastrar nova matéria prima”, fornecer a descrição completa 
da matéria prima, informar a respectiva quantidade e unidade e confirmar a inclusão clicando 
em “OK”;
Se as descrições encontradas pelo programa, utilizando a palavra chave, não corresponderem 
à descrição que se deseja fazer, a pesquisa deve ser melhorada, usando-se mais palavras, para 
que o programa possa diferenciar a descrição desejada daquelas apresentadas na tela. 
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(W) Descrever os produtos resultantes da atividade do empreendimento 
Funcionamento análogo ao da tela de cadastramento de matérias-primas 

(X) Descrever as máquinas e equipamentos utilizados para 
o desenvolvimento das atividades do empreendimento. 
Funcionamento análogo ao da tela de cadastramento de matérias-primas 
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(Z) Finalização
- Inicialmente o usuário deverá digitar o número de seu CPF e clicar no botão “OK”. 
Se o mesmo já estiver cadastrado no SILIS os campos serão preenchidos automatica-
mente. As informações poderão ser corrigidas, se necessário. Estes campos deverão ser 
preenchidos com dados da 
pessoa responsável pelo fornecimento de informações à CETESB via Internet.
- Em seguida o usuário deve clicar no botão “Declarar” para continuar.
- Aparecerá a  tela indicando  a finalização dos procedimentos de solicitação de licença 
pelo SILIS.
- Um e-mail contendo estas mesmas instruções e links será encaminhado ao Respon-
sável pelas informações, à Empresa e ao Proprietário, caso seu endereço de e-mail seja 
diferente do endereço de e-mail da empresa
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(Y) Descrever os combustíveis utilizados para o desenvolvimento das atividades do 
empreendimento 
Funcionamento análogo a tela de cadastramento de matérias-primas



(Z) Finalização – Documentos Solicitados pelo e-mail

- Carta de Encaminhamento: deverá ser impressa e assinada pelo proprietário ou respon-
sável legal pela empresa. Esta carta deve ser usada para encaminhamento da documen-
tação complementar (por correio ou pessoalmente).

- Termo de Responsabilidade pelas Informações Prestadas: deverá ser impresso e assi-
nado solidariamente pelo proprietário ou responsável legal pela empresa e pelo respon-
sável pelas informações.

- Certidão de Uso e Ocupação do Solo: deve ser obtida junto á Prefeitura Municipal Local.

- Publicações: clicando no link “visualizar/imprimir” o usuário será remetido a uma 
página com o modelo do texto a ser publicado além de outras instruções. Nesta página 
existe também um link que aponta para o site da Imprensa Oficial onde o usuário poderá 
providenciar as publicações, se assim desejar.
- Site da IMESP: http://lojavirtual.imprensaoficial.com.br/descr_cetesb.asp

- Declaração de que a empresa é ME ou EPP: esta informação somente será exibida se 
no cadastro da empresa estiver indicado que a mesma é Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.

- Cópia do cartão CNPJ: haverá a indicação de não obrigatoriedade (se houver) para 
solicitações de LPIO (Licença Prévia, de Instalação e de Operação). Esta indicação 
estará ausente no caso de LOR (Licença de Operação – Renovação Simplificada).

- Cópia do contrato social e sua última alteração contratual: haverá a indicação de não 
obrigatoriedade (se houver) para solicitações de LPIO. Esta indicação estará ausente no 
caso de LOR. 

- Preço da Análise: Clicando no link “AQUI” ou no botão “Ficha de Compensação” no 
rodapé da página o usuário poderá visualizar e imprimir a Ficha de Compensação para 
pagamento. Se preferir, o usuário, poderá copiar a linha digitável e pagar em Internet 
banking ou caixa eletrônico. 
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