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1.1.ApresentaçãoApresentação
"A Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens
em Perigo de Extinção – CITES, assinada pelo Brasil em 1975, estabelece um modelo ju-

    



rídico internacional para  regularizar de forma eficaz o comércio de espécies da fauna e
flora prevenindo-as do perigo de extinção, quando a ameaça for o comércio internacional.
Para tanto, atribui aos países produtores e consumidores sua parte na responsabilidade
comum e estabelece mecanismos necessários para garantir a exploração não prejudicial
das populações. Com base nos procedimentos propostos pela Convenção, o Governo
Brasileiro por  meio do  IBAMA incorporou em seus procedimentos para a avaliação e
emissão de Licenças de Exportação/Importação e Reexportação. A necessidade de licen-
ças para o comércio de espécies da fauna selvagem, presentes ou não nos anexos Cites,
está prevista também na Lei 9605/98.  A Portaria Ibama n° 93 de 1998 isenta a exporta -
ção e a importação de algumas espécies de animais  consideradas domésticas da neces-
sidade de licença do Ibama.”

Visando o aperfeiçoamento dessa conduta, juntamente com o aproveitamento de recursos
tecnológicos mais avançados, vieram ao encontro dos interesses organizacionais e opera-
cionais o desenvolvimento do  Sistema de Emissão de Licenças CITES e não CITES.
Este por sua vez permite aos exportadores e importadores solicitar licenças. 

Para prover aos usuários do  Sistema de Emissão de Licenças CITES e não CITES as
informações acerca do Sistema foi elaborado o presente documento – Manual do Usuário,
abrangendo os tópicos:

 Apresentação;

 Objetivos;

 Descrição do Sistema;

 Acessando o Sistema;

 Utilizando o Sistema;

 Licença\Requerimento;

 Manutenção;

 Relatórios;

 Licença Antiga;

 Sistema ;

 Taxonomia.

2.2.ObjetivosObjetivos
Os objetivos de um sistema são definidos com base nas necessidades demonstradas pelo
cliente,  necessidades  essas  que  direcionam  as  especificações  das  funcionalidades
tratadas no decorrer do desenvolvimento do projeto.

    



2.1Objetivo Geral 

O   Sistema de  Emissão  de  Licenças CITES  e  não  CITES  tem  como  objetivo  o
gerenciamento de requerimentos e licenças de importação, exportação e reexportação de
produtos e subprodutos da fauna e flora brasileira ameaçada ou não de extinção. 

O sistema atende as espécies constantes nos anexos da CITES e também as espécies
que estão fora da CITES.

2.2Objetivos Específicos

Cadastrar dados do importador/exportador;

 Analisar requerimento;

 Fornecer subsídios de melhoria;

 Emitir licenças;

 Disseminar práticas exemplares.

3.3.Descrição do SistemaDescrição do Sistema
O IBAMA, por meio do governo brasileiro incorporou em seus procedimentos para avalia-
ção e emissão de licenças de importação/exportação/reexportação, o  Sistema de Emis-
são de Licenças CITES e não CITES que foi desenvolvido para possibilitar os  exporta-
dores e importadores de solicitar licenças.

Pensando na facilidade de utilização, o sistema  foi estruturado em módulos, conforme se-
guem:

Módulo Externo - Acessado pelo usuário via Web, permite solicitar licença ao IBAMA.

    



Módulo Interno -  É de acesso exclusivo do IBAMA para análise das solicitações e emis-
são das licenças realizadas pelos usuários do módulo externo.

    



4.4.Acessando o SistemaAcessando o Sistema
Para ativar a aplicação do  CITES – Sistema de Emissão de Licenças:

 Acesse o endereço https://ibamanet.ibama.gov.br/cites/   

 O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

Preencha o(s) campo(s):

● CPF: Informe o número do CPF cadastrado;

● Senha: Informe a senha cadastrada.

Clique  no  botão ;  o sistema valida os dados e direciona para tela "Inicial do

Sistema" como mostra no item "5 Utilizando o Sistema" desse manual.

Para sair da aplicação clique no botão .    

    

https://ibamanet.ibama.gov.br/cites/


5.5.Utilizando o SistemaUtilizando o Sistema
Após ter logado no sistema o mesmo irá direciona-lo para tela abaixo :

Esta tela possui um menu com as seguintes opções:

● Licenças/Requerimentos;

● Manutenção;

● Relatórios;

● Licença Antiga;

● Taxonomia;

● Sistema.

 Estes por sua vez, serão detalhados no decorrer desse manual.

    



6.6.Licenças/RequerimentosLicenças/Requerimentos

Para acessar a opção "Licenças/Requerimentos" clique no menu como apresenta a tela

abaixo:

Esse  procedimento  possibilitará  ao  usuário  acesso  as  seguintes  funcionalidades  que

serão detalhadas no decorrer desse manual.

➢ Análise de Requerimento;

➢ Emissão de licença;

➢ Visualizar;

6.1 Análise de Requerimento

A opção  “Análise  de Requerimento” possibilita  ao  IBAMA analisar  os  requerimento
cadastrados.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela: 

Selecione na barra de navegação o menu  “Licenças/Requerimento”  na tela inicial do
sistema. Clique  na opção “Análise de Requerimentos”, como mostra a figura abaixo:

O sistema irá direciona-lo para tela a baixo:

    



                  
                   Para ordenar as colunas  em ordem crescente ou decrescente clique em seus respectivos 

ícones ou .

Para visualizar o requerimento, clique no ícone ; o sistema exibirá tela de  "Visão do
Requerimento", onde o usuário poderá: visualizar, imprimir e salvar o requerimento. 

Caso deseje retornar a tela de "Análise de Requerimento", clique no botão: 

Para visualizar o histórico do Requerimento, clique no ícone ; o sistema exibirá  a  tela
abaixo:

    



Caso deseje retornar a tela de"Análise de Requerimento", clique no botão:

Para analisar o Requerimento, clique no ícone ;  o sistema exibirá a tela abaixo, onde

será possível dar um parecer sobre o Requerimento:

    



Selecione o "Parecer"   desejado e clique no botão ;o sistema apresentará

mensagem:  "Deseja  confirmar  a  operação?  Clique  no  botão ;o  sistema

retornará para tela de  "Análise de Requerimento". Caso clique no botão ;

o sistema permanecerá na tela atual. 

Caso deseje retornar a tela de "Análise de Requerimento", clique no botão:

6.2 Emissão de Licença

Esta funcionalidade possibilita a emissão da licença de Importação\Exportação. Além de
visualizar, acompanhar e emitir  licença para o requerimento. 

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela;

Selecione na barra de navegação o menu  “Licenças/Requerimento”  na tela inicial do
sistema. Clique  na opção “Emissão de Licença”, como mostra a figura abaixo:

    



O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

Para  visualizar  a  licença, clique  no  ícone ;  o  sistema  exibirá  a  tela  de  "Visão  da
Licença", onde o usuário poderá: visualizar, imprimir e salvar a licença. 

    



Caso deseje retornar a tela de "Emissão de Licença", clique no botão: 

Para acompanhar o histórico da licença clique no ícone ;  o  sistema  exibirá   a   tela
abaixo:

Caso deseje retornar a tela de "Emissão de Licença", clique no botão:

Para emitir a Licença,  clique no ícone ;  o sistema exibirá a tela abaixo:

Informe o(s) campo(s) :

● Número do Selo: Selecione o número do selo.

Este campo somente estará habilitado caso a espécie que se deseja importar/exportar
faça  parte  do  CITES,  Anexos  I,II  e  III  cadastradas na  funcionalidade  "Cadastro de
Taxonomia" que será tratado no item '11.Taxonomia' desse manual.

● Imprimir Ressalva do Patrimônio Genético: Selecione essa opção e o sistema

adicionará a seguinte mensagem na impressão da licença.

Esta licença não autoriza  o uso do material  biológico para acessar
informações  de  origem  genética,  contida  no  todo  ou  em  parte  de

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



espécime  vegetal,  fúngico,  microbiano  ou  animal;  em  substâncias
provenientes do metabolismo desses seres vivos e de extratos obtidos
desses  organismos  vivos  ou  mortos,  encontrados  em condições  in
situ, inclusive domesticadas, ou mantidos em coleções ex situ, desde
que  coletados  em  condições  in  situ,  no  território  nacional,  na
plataforma  continental  ou  na  zona  econômica  exclusiva,  visando
atividade  exploratória  para  identificar  componentes  do  patrimônio
genético  e  informação  sobre  o  conhecimento  tradicional  associado,
com potencial de uso comercial.

This permit does not extend to the use of biological material to access

genetic information, contained in the whole or parts of plants, fungus,

 microorganisms or animals specimens; in substances derived from the

metabolismo f these living beings or from extracts obtained from live or

dead specimes, occuring in situ conditions, including domestic ones, or

kept  in  ex situ  collections,  if  obtained in situ  conditions,  in  national

territory, the continetal shelf or the exclusive economic zone, aiming at

prospecting for identification of components of the genetic patrimony

and/or  information  about  associated  traditional  knowlwdge  e  with

potencial commercial use.

● Data de Emissão: Selecione a data da emissão da licença.

● Data de Validade: Selecione a data de validade da emissão da licença.

● Observação da Licença: Caso haja alguma observação, preencha este campo

com no máximo 300 caracteres.

Para confirmar a operação, clique no botão ;  o sistema irá gerar o número

da licença e exibirá a licença para a impressão. A licença poderá ser apresentada de duas

formas:

1. A formatação abaixo faz referência a uma Licença de Importação/Exportação de
uma espécie que consta nos Anexos I, II e III do CITES.

    



    



2. A formatação abaixo faz referência a uma licença de importação/exportação de
uma espécie que não consta nos Anexos I,II e III do CITES. 

Caso deseje retornar a tela de "Emissão de Licença", clique no botão:

    



6.3 Visualizar

A opção “Visualizar” tem como objetivo visualizar os requerimento e licenças. 

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela;

Selecione na barra de navegação o menu  “Licenças/Requerimento”  na tela inicial do
sistema. Clique  na opção “Visualizar”, como mostra a figura abaixo:

O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Número: Clique no ícone ; o sistema exibirá a tela a seguir:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



O usuário deverá preencher pelo menos uma das três informações:  Nº Licença  ou Nº

Requerimento ou Nº Selo,  clique no botão ;  o  sistema  irá  lista  o  número

encontrado como mostra a tela acima. Clique sobre o número apresentado e o sistema irá

retornar para tela de origem.

● Tipo  de  Documento:  Selecione  o  tipo  de  documento   desejado: Licença  ou
Requerimento.

 
Clique no botão ;  o  sistema  apresentará  as  informações  da  Licença  ou

Requerimento, conforme a formatação a seguir: 

1. A formatação abaixo é referente ao tipo de documento: Licença.

    



    



2. A formatação abaixo é referente ao tipo de documento: Requerimento.

    



7.7.ManutençãoManutenção

Para acessar a opção "Manutenção" clique no menu como apresenta a tela abaixo:

Esse  procedimento  possibilitará  ao  usuário  acesso  as  seguintes  funcionalidades  que

serão detalhadas no decorrer desse manual.

➢ Documento;

➢ Parte;

➢ Marca;

➢ Produto;

➢ Parece;

➢ Selo;

➢ Cancelar Licença. 

7.1 Documento

A opção “Documento” tem como objetivo cadastrar, consultar, alterar e excluir os "Tipos
de Documentos" a serem utilizados no sistema CITES  para  certificar da origem de uma
espécie.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela

Selecione  na  barra  de  navegação  o  menu  “Manutenção”  na tela  inicial  do  sistema.
Clique  na opção “Documento”, como mostra a figura a seguir:

    



O sistema irá direciona-lo para a tela abaixo:

Informe o(s) campo(s):

● Descrição: Preencha a  descrição do documento.

● Sigla: Preencha a sigla.

Clique no botão ;  o sistema irá validar os dados e adicionará o documento

cadastrado na lista de registros encontrados conforme a tela a seguir:

Para alterar um tipo de documento, selecione o item desejado, clique no ícone ;  altere

os dados e clique no botão .  

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Para excluir um tipo de documento, selecione o item desejado, clique no ícone       ;  o

sistema exibirá mensagem: Confirma a exclusão? Clique no botão ;o

sistema excluirá o tipo de documento. Caso clique no botão ;  o  sistema

permanecerá na tela atual. 

7.2 Parte

A opção “Parte” tem como objetivo cadastrar, consultar, alterar e excluir as "Partes" de
uma espécie.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela; 

Selecione  na  barra  de  navegação  o  menu  “Manutenção”  na tela  inicial  do  sistema.
Clique  na opção “Parte”, como mostra a figura a seguir:

O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

    



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Descrição: Preencha a  descrição da parte.

● Sigla: Preencha a sigla.

● Unidade(s) de Medida(s) Associada(s): Selecione a(s) unidade(s) de medida(s)

referente(s) ao produto.

Clique no botão ;   o  sistema  irá  validar  os  dados  e  adicionará  a  parte
cadastrada na lista, conforme apresenta a tela abaixo:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Para alterar uma parte, selecione o item desejado, clique no ícone   ; altere os dados e

clique no botão        .  

Para excluir um parte, selecione o item desejado, clique no ícone ;  o sistema exibirá

mensagem: Confirma a exclusão? Clique no botão ;   o  sistema  excluirá  a

parte  selecionada. Caso  clique  no  botão ; o sistema permanecerá na tela

atual. 

7.3 Marca

A opção  “Marca” tem como objetivo cadastrar, consultar, alterar e excluir os tipos de
marcações a serem utilizados no no sistema CITES.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela; 

Selecione  na  barra  de  navegação  o  menu  “Manutenção”  na tela  inicial  do  sistema.
Clique  na opção “Marca”, como mostra a figura abaixo:

O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

    



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Descrição: Preencha a  descrição da Marca.

● Sigla: Preencha a sigla.

Clique no botão ;  o sistema irá validar os dados e irá adicionar o tipo de

marcação cadastrado na lista de Registro(s) Encontrado(s), conforme apresenta a tela a

seguir:

Para alterar um tipo marcação, selecione o item desejado, clique no ícone ;  altere  os

dados e clique no botão .  

Para excluir  um tipo de marcação, selecione o item desejado, clique no ícone      ;  o

sistema exibirá  mensagem:  Confirma a  exclusão?  Clique  no  botão ;   o

sistema excluirá  o tipo de marcação.  Caso clique no botão ;  o  sistema

permanecerá na tela atual. 

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



7.4 Produto

A opção “Produto” tem como objetivo cadastrar, consultar, alterar e excluir os "Tipos de
Produtos" a serem utilizados no sistema CITES.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela;

Selecione  na  barra  de  navegação  o  menu  “Manutenção”  na tela  inicial  do  sistema.
Clique  na opção “Produto”, como mostra a figura a seguir:

    



O sistema irá direciona-lo para a tela abaixo:

Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Descrição: Preencha a  descrição do produto;

● Abreviação: Informe uma abreviação/sigla para o produto;

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



● Simples: Selecione a opção desejada;

● Área do Produto: Selecione o(s) tipo(s) de área de produto desejado(s);

● Unidade(s) de Medida(s) Associada(s):  Selecione o(s) tipo(s) de unidade(s) de

Medida(s) Associada(s) desejado(s). 

Clique no botão ;  o  sistema  irá  validar  os  dados  e  adicionará  o  produto
cadastrado na lista,conforme apresenta a tela abaixo:

Para alterar um tipo de produto, selecione o item desejado, clique no ícone ;  altere  os

dados e clique no botão .  

Para excluir  tipo de produto  selecione o item desejado, clique no ícone ;o  sistema

exibirá mensagem: Confirma a exclusão? Clique no botão ;  o  sistema

excluirá  o  tipo  de produto.  Caso clique no botão ; o sistema permanecerá

na tela atual. 

7.5 Parecer

A opção “Parecer” tem como objetivo cadastrar e excluir "Tipos de Pareceres" a serem
utilizados no sistema CITES.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela;

    



Selecione  na  barra  de  navegação  o  menu  “Manutenção”  na tela  inicial  do  sistema.
Clique  na opção “Parecer”, como mostra a figura abaixo:

    



O sistema irá direciona-lo para tela abaixo:

Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Código: Preencha o código do parecer conforme o exemplo: (01).

● Acesso: Informe o status do requerimento:

R - Rejeitado;

P - Pendente;

A - Aceito. 

● Descrição: Preencha a descrição do parecer.

Clique no botão ; o sistema irá validar os dados e adicionará o cadastro de

parecer na lista conforme apresenta tela a seguir:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Para excluir um tipo de parecer, selecione o item desejado, clique no ícone ;o  sistema

exibirá mensagem: Confirma a exclusão? Clique no botão ;o sistema excluirá

um tipo de parecer. Caso clique no botão ;o  sistema  permanecerá  na  tela

atual. 

7.6 Selo

A opção  “Selo” tem como objetivo gerar uma seqüência numérica e cancelamento de
Selo a ser utilizado no sistema CITES.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela;

Selecione  na  barra  de  navegação  o  menu  “Manutenção”  na tela  inicial  do  sistema.
Clique  na opção “Selo”, como mostra a figura a seguir:

O sistema irá direciona-lo para a tela abaixo:

    



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Número Inicial: Preencha o número inicial a ser utilizado;

● Número Final: Preencha o número final a ser utilizado para aquela seqüência;

● Área da Distribuição: Selecione a área da distribuição desejada;

● Cancelar: Selecione essa opção para cancelar a numeração do selo.

Clique no botão ;  o  sistema  irá  validar  os  dados  é  disponibilizará  uma

seqüência numérica de selos na lista de selos disponíveis como mostra na figura anterior.

7.7 Cancelar Licença

A  opção  “Cancelar  Licença” tem  como  objetivo  cancelar  as  licenças  emitidas  pelo
sistema CITES.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela; 

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Selecione  na  barra  de  navegação  o  menu  “Manutenção”  na tela  inicial  do  sistema.
Clique  na opção “Cancelar Licença”, como mostra a figura abaixo:

O sistema irá direciona-lo para seguinte tela:

Clique no ícone ; o sistema exibirá a tela de "Consulta Dinâmica":

    

O(s) campo(s)  que possui(em) asterisco (*) é (são) de preenchimento obrigatório.



O usuário deverá preencher pelo menos uma das três informações:  Nº Licença  ou Nº

Requerimento ou Nº Selo,  clique  no  botão ; o sistema irá lista o número

encontrado como mostra a tela acima. Clique sobre o número apresentado e o sistema irá

retornar para tela de origem.

Clique no botão ; e o sistema irá direciona-lo para seguinte tela: 

    



Verifique se a licença apresentada é a mesma que se deseja cancelar. Caso não seja o

usuário poderá efetuar novamente a pesquisa clicando no ícone . 

Clique  no  botão ;  o  sistema  cancelará  a  licença  e

retornará para tela anterior.

7. 8 Boleto Licença

A opção  “Boleto Licença” tem como objetivo Baixar manualmente o pagamento  para
boleto CITES.

Ao clicar no submenu mencionado acima, o sistema irá exibir a seguinte tela:

    



O usuário deve preencher as informações solicitadas e em seguida clicar no botão  “Baixa
Pagamento”, assim o sistema irá realizar a baixa do pagamento referente ao requerimento
informado pelo usuário.

8.8.RelatóriosRelatórios

Para acessar a opção"Relatórios" clique no menu  como apresenta a tela abaixo:

Esse  procedimento  possibilitará  ao  usuário  acesso  as  seguintes  funcionalidades  que

serão detalhadas no decorrer desse manual.

➢ Produtos;

➢ Partes; 

➢ Pessoas; 

➢ Taxon 

➢ Local

➢ Anexo;

➢ Objetivo;

➢ Origem; 

➢ País;

➢ Unidade Federação.

    



8.1 Produto

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por produto.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela; 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Produto”, como mostra a figura abaixo:

Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada;

● Nome do Produto: Selecione o produto desejado;

● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir o relatório.

Clique  no  botão ; o sistema irá apresentar o seguinte relatório:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

8.2 Parte

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por Parte.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela: 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Parte”, como mostra a figura a seguir:

Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada;

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



● Parte: Selecione a  parte desejada.

● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir o relatório.

Clique no botão ; o sistema irá gerar o seguinte relatório: 

Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

8.3 Pessoa

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por Pessoa.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela: 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Pessoa”, como mostra a figura abaixo:

    



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada:

● Nome da Pessoa: Clique no ícone ;  o  sistema  irá  direciona-lo  para  tela  de

"Consulta Dinâmica", para que seja realizado a pesquisa,como mostra a figura

abaixo:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir o relatório.

Clique no botão ; o sistema irá gerar o seguinte relatório : 

Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

    



8.4 Táxon

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por Espécie.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela: 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Taxon”, como mostra a figura a seguir:

Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada:

● Nome  da  Espécie:  Clique  no ícone   ; o sistema irá direciona-lo para tela
de  "Consulta Dinâmica",  para que seja  realizado  a  pesquisa  e  seleção  da
especie desejada.

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir o relatório.

Clique no botão ; o sistema irá apresentar o seguinte relatório : 

Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

    



8.5 Local 

 

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por Local.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela; 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Local”, como mostra a figura abaixo:

Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada;

● Local: Selecione o local desejado;

● Nome da Espécie: Informe o nome da espécie;

● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir relatório.

Clique no botão ;  o sistema irá gerar o seguinte relatório:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



  

Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

8.6 Anexo

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por Anexo.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela: 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Anexo”, como mostra a figura abaixo:

    



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada;

● Anexo: Selecione o anexo desejado;

● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir relatório.

Clique no botão ; o sistema irá gerar o seguinte relatório:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

8.7 Objetivo

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por Objetivo.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela; 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Objetivo”, como mostra a figura a seguir:

    



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada;

● Objetivo: Selecione o objetivo desejado;

● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir relatório.

Clique no botão ;  o sistema irá gerar o seguinte relatório:

Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



8.8 Origem

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por Origem.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela; 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Origem”, como mostra a figura abaixo:

Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada;

● Origem: Selecione a origem desejada;

● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir relatório.

Clique no botão ;  o sistema irá gerar o seguinte relatório:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

8.9 País

Essa funcionalidade possibilita a impressão de relatórios estatísticos por País.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela:

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “País”, como mostra a figura abaixo:

    



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada:

● Nome do País: Selecione o país desejado.

● Período: Selecione o período inicial e final que deseja emitir relatório.

Clique no botão ;  o sistema irá gerar o seguinte relatório:

Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

8.10 Unidade Federação

Essa  funcionalidade  possibilita  a  impressão  de  relatórios  estatísticos  por  Unidade
Federação.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela: 

Selecione na barra de navegação o menu “Relatórios” na tela inicial do sistema. Clique
na aba “Unidade Federação”, como mostra a figura abaixo:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Operação: Selecione a operação desejada;

● UF: Selecione a unidade federação desejada.

● Período de : Período Inicial;

● a: Período Final.

Clique no botão ;  o sistema irá gerar relatório:

Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem.

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



9.9.Licença AntigaLicença Antiga

Esta funcionalidade possibilita a impressão da licença em um formulário pré-impresso,
utilizado anteriormente pelo IBAMA.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela: 

Selecione no menu a opção “Licença Antiga” e será exibido a tela abaixo:

Clique no ícone ; o sistema exibirá a tela de "Consulta Dinâmica".

O usuário deverá preencher pelo menos uma das três informações:  Nº Licença  ou Nº

Requerimento ou Nº Selo,  clique no botão ;  o  sistema  irá  lista  o  número

encontrado como mostra a tela acima. Clique sobre o número apresentado e o sistema irá

retornar para tela de origem.

Clique  no  botão ;  e  o  sistema  exibirá  o  formulário  na formatação  abaixo  para
impressão: 

    



    



10.10.TaxonomiaTaxonomia

Essa funcionalidade tem como objetivo realizar o cadastro de espécies  a serem utilizadas
no sistema CITES.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela:

Selecione na barra de navegação o menu “Taxonomia” na tela inicial do sistema. Clique
na opção “Cadastro de Taxonomia”, como mostra a figura abaixo:

O sistema irá direciona-lo para tela de  Cadastro dos Táxons como apresenta a figura

abaixo:

Ao preencher os campos 'Nome do Táxon' e 'Nome do Táxon Superior' o sistema executará

uma pesquisa, caso não encontre nenhum Táxon cadastrado o sistema irá sinalizar através do

seguinte ícone . 

 
Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

    



● Nível taxonômico: Selecione o nível taxonômico desejado.
  

      Clique no ícone ;o sistema apresentará a seguinte mensagem: “Informe o nível de táxon.”

● Nome do táxon: Informe o Nome do Táxon, ao preencher as primeiras letras, o
sistema ativará um recurso de auto-preenchimento. Selecione um dos itens da lista
apresentada e o sistema preencherá o campo automaticamente com o nome do
táxon  selecionado.  Caso  o  nome  do  táxon  não  esteja  cadastrado  é  possível
cadastra-lo através desse campo.

● Correção: Caso deseje alterar o Nome do Táxon preencha esse campo com o
nome atual.

●● Nome do táxon Superior:  Informe o Nome do Táxon Superior ao preencher as
primeiras letras, o sistema ativará um recurso de auto-preenchimento. Selecione
um  dos  itens  da  lista  apresentada  e  o  sistema  preencherá  o  campo
automaticamente com o Nome do Táxon Superior selecionado. 

● Anexos: Selecione o anexo desejado. 

✔ Especie Não Cites

✔ Cites Apêndice I

✔ Cites Apêndice II

✔ Cites Apêndice III

CITES:  São  as  espécies  existentes  que  fazem parte  da  "Convenção  sobre
Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção  -  CITES"   este  por  sua  vez,  possuirá  cadastro  de  espécies  nos
apêndices  I, II ou III desse módulo de taxonomia.

Não  CITES:  São  espécies  existentes  cadastradas  na  "Convenção  sobre
Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção - CITES", porém não possuem cadastro de espécies nos apêndices I,
II ou III desse módulo.

Caso deseje limpar os campos dessa tela, clique no botão . o sistema retornará

para tela de Cadastro de Táxons. 

Para gravar as dados informados clique no botão ;  o  sistema  apresentará

mensagem: Dados gravados com sucesso.

Quando o táxon informado for  de nível  taxonômico Espécie e Sub-Especie e possuir
cadastro  no  sistema,  será  apresentada  a  seguinte  para  tela  para  a  atualização  dos
dados.

    



Essa tela é composta pelos seguintes itens:

● Nível taxonômico: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o
táxon informado na tela anterior.

● Nome do táxon: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o
Nome do Táxon informado na tela anterior.

● Correção: Caso deseje corrigir  o nome do táxon, preencha esse campo com o
nome desejado.

● Nome do táxon superior: Informe o nome do Táxon Superior. 

Esse campo somente aceitará alterações e inclusões casos os campos Nível
Taxonômico  e  Nome Taxonômico  possuam  vínculo  com o  campo  Nome  do
Táxon Superior. 

● Anexos: Selecione o anexo desejado.

● Nome popular português: Informe o nome que deseja cadastrar, clique no botão

e  o sistema incluirá na lista o novo Nome Popular Português.

● Nome popular  inglês:  Informe o  nome que deseja  cadastrar,  clique no botão

e  o sistema incluirá na lista o novo Nome Popular Inglês.

    



Caso deseje alterar os  'Nomes populares Português ou Inglês', clique no ícone ,

altere os dados e clique no botão .

Caso deseje excluir os 'Nomes populares Português ou Inglês', clique no ícone ,  o

sistema excluirá o nome cadastrado.

Caso deseje limpar os campos dessa tela, clique no botão .  e  o  sistema

retornará para tela inicial de Cadastro de Táxons.

Para gravar as dados informados clique no botão   ; o sistema apresentará  a 

mensagem: “Dados gravados com sucesso.”

    



11.11.SegurançaSegurança

Para acessar a opção"Sistema" clique no menu  como apresenta a tela abaixo:

Esse  procedimento  possibilitará  ao  usuário  acesso  as  seguintes  funcionalidades  que

serão detalhadas no decorrer desse manual.

➢  Sair do Sistema;

➢ Segurança .

10.1 Sair do Sistema

A opção “Sair do Sistema” tem como objetivo permitir que o usuário saia da aplicação. 

Os seguintes passos devem ser seguidos: 

Selecione  na  barra  de  navegação  o  menu  “Sistema”  e  clique  na  opção "Sair  do
Sistema" conforme apresenta a tela abaixo:

O usuário sairá da aplicação e será direcionado para a tela de login,como mostra a figura
a seguir.

    



10.2 Segurança

Esta funcionalidade possibilita a cadastramento e controle dos usuário que terão acesso

ao sistema.

Os seguintes passos devem ser seguidos para acesso a tela; 

Selecione na barra de navegação o menu “Sistema” na tela inicial do sistema. Clique  na
opção “Segurança”, como mostra a figura abaixo:

Dessa forma, o sistema apresentará duas abas conforme a tela abaixo:

    



10.2.1 Cadastro de Usuário

Essa funcionalidade, permite incluir e alterar os usuários que terão acesso ao sistema.

Para preenchimento do campo 'CPF', clique no ícone ;  o  sistema  exibirá  a  seguinte
tela:

    

Os campos  que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



Preencha o campo  "CPF" clique no botão ;  o  sistema  irá  lista  o  CPF

informado,  como mostra a tela acima. Clique sobre o 'CPF' apresentado e o sistema

retornará para tela de anterior com os seguintes campos preenchidos

● CPF;

● Nome do Usuário;

● Endereço;

● Bairro;

● CEP;

● Município - UF;

● Telefone;

● E-mail.

Informe o(s) campo(s):

● Perfil: Selecione o perfil desejado:

Admin    -  O usuário com este perfil terá acesso as seguintes funcionalidades 

➢ Módulo Licenças\Requerimentos

    



Análise de Requerimento;

Emissão de Licença;

Visualizar.

➢ Módulo Manutenção de Documento 

Documento;

Parte;

Marca;

Produto;

Parecer;

Selo;

Cancelar Licença.

➢ Módulo Relatórios

➢ Módulo Licença Antiga

➢ Módulo Sistema

Sair do Sistema. 

Consulta – O usuário com este perfil terá acesso às funcionalidades:

➢ Módulo Relatórios

➢ Módulo Sistema

Sair do Sistema; 

Sistema.

Desenvolvedor -  O usuário com este perfil terá acesso as seguintes funcionalidades

➢ Módulo Licenças\Requerimentos

Análise de Requerimento;

Emissão de Licença;

Visualizar.

➢ Módulo Manutenção de Documento 

Documento;

Parte;

Marca;

Produto;

Parecer;

Selo;

    



Cancelar Licença.

➢ Módulo Relatórios

➢ Módulo Licença Antiga

➢ Módulo Sistema

Sair do Sistema ;

Segurança.

➢ Módulo de Taxonomia

Cadastro de Taxonomia.

Emissor -  O usuário com este perfil terá acesso as seguintes funcionalidades

➢ Módulo Licenças/ Requerimentos

Análise de Requerimentos;

Emissão de Licença; 

Visualizar.

➢ Módulo Relatórios

➢ Módulo Licença Antiga

➢ Módulo Sistema

Sair do Sistema; 

Sistema.

● Unidade de Controle: Selecione a Unidade a qual o usuário pertence.

● Acesso Suspenso: Selecione a opção que irá informar se o usuário terá o acesso

suspenso ou não.

Clique no botão ;  e   o  sistema apresentará  a  seguinte  mensagem:  "Usuário
atualizado com sucesso!".

Caso deseje realizar um novo cadastro clique no botão .

10.2.2 Lista Usuários

Essa funcionalidade tem a finalidade de consultar os usuário com acesso cancelado ou
não  ao  sistema  CITES.  Permite  a  impressão  de  relatório  de  controle  dos  usuários
cadastrados.

Execute o seguinte passo para acesso a tela: 

Clique na aba 'Lista Usuários' conforme mostra a figura abaixo: 

    



Informe o(s) seguinte(s) campo(s):

● Selecione a Unidade do IBAMA: Selecione a unidade do IBAMA desejada.

● Cancelado: Selecione a alternativa desejada:

Clique no botão ; o sistema exibirá uma lista conforme a tela abaixo: 

Selecione o usuário desejado, clique na opção Selecionar , o sistema irá direciona-lo para
tela de  "Cadastro de Usuário",  onde poderá ser realizado  alterações no cadastro do
usuário

    



Para emitir relatorio clique no botão ; o sistema exibirá a tela a
seguir:

Clique no botão ; o sistema retornará para tela de origem. 
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