MANUAL DE ACESSO AO
PORTAL DE LICENCIAMENTO
ACEITE DE UM PROCESSO

O responsável pelo preenchimento do Requerimento deve acessar o Portal de Licenciamento
através do endereço http://portaldelicenciamento.prefeitura.sp.gov.br/.
Você já tem Senha Web?
A Senha Web é uma chave muito importante para a utilização do Portal de Licenciamento. Ela
servirá como chave de acesso a todo conteúdo, e para validar todos os seus pedidos. Caso não
possua a Senha Web, clique no ícone CADASTRE-SE e siga as instruções.

Caso já possua uma Senha Web, mas queira atualizar seus dados, pode utilizar este caminho
também. Outra possibilidade é a utilização do seu Certificado Digital, se assim preferir.

Como acompanhar ou consultar um processo?
Clique em ENTRAR e será direcionado para localizar seu processo.

1. Se for o primeiro acesso, será apresentada a tela MEU CADASTRO para preenchimento do campo
E-MAIL e, opcionalmente, o TELEFONE.
2. A tela MEU CADASTRO poderá ser acessada a qualquer tempo, clicando na barra fixa localizada no
canto esquerdo superior da tela, conforme imagem a seguir.

3. Ainda no primeiro acesso, após a confirmação dos dados da tela MEU CADASTRO, será
apresentada a tela Termo de Aceite de Uso do Sistema de Licenciamento Eletrônico. O
interessado deverá marcar a opção LI E CONCORDO e clicar no botão CONFIRMAR.

4. O sistema apresenta a tela MEUS REQUERIMENTOS com a lista de requerimentos nos quais o
usuário é um dos envolvidos.
5. No quadro PROTOCOLOS será apresentado o resultado da busca composto pelas seguintes
colunas: protocolo, processo, assunto, data de abertura, situação e ação – clique no ícone AÇÃO
para acessar o processo desejado.
6. Caso a busca retorne uma grande quantidade de protocolos, o sistema efetuará a paginação do
quadro com até 05 protocolos por página.
7. Também será possível efetuar a busca de requerimentos pelas opções a seguir:
a. Número do Protocolo
b. Número de Processo
c. Número do Contribuinte (SQL)
8. O botão BUSCAR deverá ser utilizado para efetuar a procura deseja.
9. O botão LIMPAR FILTRO
deverá ser utilizado para limpar o conteúdo das opções de busca caso
queira realizar nova busca.

10. Ao clicar em AÇÃO, será direcionado para a tela de resumo do processo que contém:
a. Número do protocolo
b. Instância recursal em que se encontra o processo
c. Data de Abertura do processo
d. Situação atual do processo
11. Para retornar a página dos MEUS REQUERIMENTOS, clique no botão VOLTAR (2).
12.Para acessar o conteúdo do processo, clique em AÇÃO (1).
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A estrutura geral do requerimento do processo foi dividida da seguinte forma:
1. ABAS (1) onde estão agrupados os tópicos que compõe o processo.
2. Dentro destas abas há SEÇÕES (2) onde estão agrupadas as informações por tipos.
3. Em cada seção pode haver um ou mais BLOCOS (3) de informações.
IMPORTANTE:
- Para mudar de ABA ou SEÇÃO, basta clicar sobre o ícone da ABA ou SEÇÃO que quer acessar.
- Nos quadros dos BLOCOS constarão as informações dos CAMPOS preenchidos e os botões
ADICIONAR... ou EDITAR (4) estarão desabilitados, já que alterações dos dados só serão possíveis em
situação de Comunique-se ou Recurso.

1

2
3

4

Para verificar o conteúdo do pedido, navegue pelas abas e seções.
Após verificar, caso queira dar o aceite, clique na aba VALIDAÇÕES e na seção MEUS ACEITES, onde
estarão todos os termos de responsabilidade que já foram lidos e aceitos, de acordo com o vínculo
de envolvimento com o processo. Haverá um ou mais termos de aceite de acordo com cada caso.

Após a leitura, clique em LI E CONCORDO e depois em CONFIRMAR para que o aceite seja considerado
concluído.

O sistema apresentará a tela de confirmação do aceite onde constará a data e hora do aceite e o
texto de acordo com o vínculo do envolvido (proprietário/ possuidor ou responsável técnico).

IMPORTANTE:
Somente após todos os envolvidos finalizarem seus aceites, estará disponível o boleto de
pagamento de taxas.
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