CADASTRAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL NO GUIA 372

Este procedimento tem por objetivo viabilizar o cadastro de agentes públicos municipais no
Sistema GUIA 372, para obtenção de permissões específicas visando acesso ao Sistema.
Procedimento:
1. O acesso ao GUIA 372 estará disponível somente para usuários cadastrados que sejam
indicados por meio de ofício assinado pelo Prefeito Municipal ou Secretário de Meio Ambiente
em exercício.
a) O Município poderá solicitar o cadastramento de 02 servidores;
b) O ofício deverá seguir o modelo contido no Anexo deste procedimento.
2.

O cadastramento deve ser solicitado pelo endereço eletrônico, a qual deverá conter em anexo
o Ofício supracitado.

3. Caso o ofício não contenha todos os dados obrigatórios, impossibilitará a conclusão do
cadastro do agente.
4. Através do GUIA 372 o agente cadastrado terá acesso a todas as Perguntas Cadastradas no
Sistema e poderá enviar questionamento técnico sobre Licenciamento Ambiental.
5. Depois de efetivado o cadastramento será enviado para o e-mail cadastrado à senha inicial
para acesso do servidor indicado.
• O cadastrado deverá acessar o GUIA 372 informando os dados de CPF e Senha;
• Solicita-se que no primeiro acesso ao GUIA 372 o cadastrado altere a sua senha de acesso.
6. Após cadastro do novo usuário, o acesso ao GUIA 372 estará disponível no sítio eletrônico da
FEPAM.
7. Caso venha a ser desligado da função pública junto à Prefeitura, o município e o servidor
deverão informar por e-mail (dl@fepam.rs.gov.br) à FEPAM.
Em caso de dúvida, contato pelo telefone 51 3288-9536 ou por e-mail dl@fepam.rs.gov.br.
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ANEXO - Modelo de Ofício Municipal – GUIA 372

PREFEITURA MUNICIPAL DE [inserir o nome do Município]
[Inserir endereço com CEP]
[Inserir números de telefone e e-mail]
Ofício nº. [inserir o número do ofício]
[Inserir local], [inserir dia] de [inserir mês] de [inserir ano].
À

Divisão de Licenciamento Ambiental - DL - FEPAM
Av. Borges de Medeiros, 261 / 10° andar / Centro
CEP: 90.020-021 – Porto Alegre/RS
Assunto: Cadastramento do usuário de Município no Sistema GUIA 372.
Prezados,
Considerando a intenção de cadastramento individual de servidor municipal, bem como a
transparência e a legitimidade da solicitação, informo abaixo os dados do (s) seguinte (s) servidor
(s) para cadastro no Sistema GUIA 372:
Dados obrigatórios:
Nome completo do servidor:
CPF:
Matrícula:
Cargo:
Lotação:
E-mail: (para cada cadastrado usar um e-mail individual preferencialmente o institucional)
Telefone institucional:
Endereço:
Dados obrigatórios:
Nome completo do servidor:
CPF:
Matrícula:
Cargo:
Lotação:
E-mail: (para cada cadastrado usar um e-mail individual preferencialmente o institucional)
Telefone institucional:
Endereço:
Atenciosamente,
[Inserir o nome do Prefeito (a) Municipal ou Secretário de Meio Ambiente]
Prefeito (a) Municipal / Secretário (a) de Meio Ambiente
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