SOBRE O OLEX – AMBIENTAL
É um serviço d a solução oLex para a área de Meio Ambiente , cria uma base de
conhecimento

agreg ado

em

Laud os

de

Vistoria ,

para

o

licenciamento ,

e

de

Fiscalização , Manuais Técnicos e Especificações Técnicas .
Possui um poderoso algoritmo que se utiliza de um sistema de classificação da
informação que atende a todas as demandas para o licenciamento ambiental e para as
fiscalizações .

OBJETIVO
Dar segurança ao analista ambien ta l e agilidade ao processo de licenciamento, com
simplicidade, inovação e leg alidade.

BENEFÍCIOS
Os Laudos Técnicos produzidos facilitam o tr abalho de ve rificação de c onformidade
feito pelo an alista, reduz o tempo d as análises, p adroniza os p rocessos e aumen ta a
segurança n as verificações para o lic enciamento e p ara as atividades de fiscalização do
cumprimento de condicionantes .
1. Tratamen to das condicionantes: padronização; controle d e cumpriment o dos prazos;
visibilidade e tran sparência par a o g e stor público;
2. Integraç ão de t odo o proc esso de l icenciamento;
3. Segurança para o an alista ambiental p eran te os questionamen tos do M inistério
Público;
4. Redução das judicionalizações dos processos;
5. Laudo de Vistoria criado pelo o Lex com seções restri tas ao analist a ambiental,
preservando o seu pare cer té cnico;
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6.

O

oLex

-

ambiental,

tr ata

as

objetividades

existentes

nos

processos

de

licenciamento (cumprimento d as leis e norm as técnic as) e abr e espaço pa ra o analista
ambiental tr atar as sub jetividades na turais existentes;
7. Informatização do processo de forma integrada, criando instrumentos efetivos de
planejamento que agiliza o licenciamento ambien tal;
8. Simplificação do processo de lice nciamento ambien tal, tan to pa ra o e mpreen dedor
quanto p ar a o órgão público licencia dor;
9. O oL ex cria Especificações, Laudos e Manuais Técn icos de vistoria e fisc alização;
10. Cria o Marco Regulatório do Meio Ambiente , porque a base Regulatória poder á
conter, além das leis e normas técnicas das várias abrangências territori ais (Federal,
Estadual e/ou Municipal), as instruções normativas do órgão público licenciador
daquela localidade;
11. Equaciona a problemática d a multiplicidade de atores, tendo como meio para esse
fim uma base de conhecimento estruturad o e contendo as Regulaç ões desses atores
(lugar comum);
12. Simplifica o tra tamen to pa ra a quantidade a tual de leis, normas té cnicas e a tos
normativos.

ALGUMAS CARACTERÍSTIAS DA SOLUÇÃO
É o instrumento indispensável para o analista utilizar nas vistorias dos processos de
concessão de licenciamen to ambie ntal, pois agiliza o processo, dá segurança ao
analista, relaciona todas as normas técnicas e legislação correlat a que deverá ser
verificada, fiscaliza o cumprimento de condicionantes concedidas aos em preendedores
e a tende demandas da população e d o Ministério Público.
Algumas características do oLex - Am biental :
a) Os laudos de vistoria (LVT-A) e de fiscalização (LFT -A) cria uma série histórica
do empreendimento;
b) Faz a segregaç ão das funçõ es de aten dimento, coordena ção e equipe té cnica;
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c) Controla açõ es condicionantes e informa por e -mail ao analista responsável pela
fiscalização , com an tec edência, qua ndo terá que ve rificar o a tendimen to das
condicionantes solicitadas ao respon sável pelo empre endimento.
Os laudos, LVT-A e LFT-A, possuem seções específicas:
a) Identificação;
b) Verificação d e conformidade;
c) Galeria de fo tos;
d) Pare cer té cnico;
e)

Considerações e

f)

Homologação.

As seções do s laudos são bloqueadas por usuário:
a) O usuário responsável faz o Par ece r T écnico no laudo e
b) O usuário gestor homologa ou não o parece r do usuário r esponsável.
Os usuários assinam por certificação digital.
O LVT-A possui 6 (seis) seções:
Algumas telas do aplicativo oLex – Ambiental (Vistoria):
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A instalação do o Lex – Ambiental o co rre em seis (6) etapas:
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