INTRODUÇÃO
O Monitore – Sistema de Gerenciamento de Obrigações Ambientais – é uma
plataforma digital criada pela Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)
para alertar as empresas quanto ao atendimento das principais demandas
legais e seus respectivos prazos, tornando mais ágil, seguro e prático o
controle dessas obrigações.
Esta ferramenta contempla apenas obrigações ambientais gerais nos
âmbitos estadual e federal, devendo o usuário cadastrado se manter atento
a possíveis obrigações ambientais na esfera municipal e a outras obrigações
atreladas ao processo de licenciamento ou específicas para a atividade que
exerce.
O usuário cadastrado receberá alertas por e-mail com data de vencimento
da obrigação, podendo também monitorar pelo sistema o status de suas
obrigações agendadas, com opção de imprimi-las.
Dentre as obrigações listadas, poderão ser selecionadas aquelas que são
pertinentes a determinado tipo de negócio. Também poderão ser incluídos
outros compromissos específicos de cada empresa.
Para utilizar a ferramenta, primeiramente deverá ser realizado um cadastro
em www.fiesp.com.br/monitore.

O QUE É
O Monitore é um sistema de gerenciamento de obrigações ambientais com
recurso de alertas de seus vencimentos agendados pelo usuário, que serão
enviados pelo sistema para o e-mail cadastrado.

POR QUÊ?
O grande número de obrigações ambientais a serem atendidas pelo
setor industrial, a diversidade de órgãos que as regulam e as datas não
coincidentes dificultam o gerenciamento dessas obrigações.
Dessa forma, o Monitore auxilia o usuário a controlar as datas de
vencimento das suas obrigações, evitando custos adicionais com correções
de irregularidades e eventuais penalidades pelo não cumprimento da
obrigação em sua data limite.

COMO ACESSAR?
1- Acesse www.fiesp.com.br/monitore
2- Faça seu cadastro preenchendo as informações solicitadas
3 - Visualize o manual de uso
4 - Navegue pelo sistema
Atenção!
É importante sempre manter o e-mail atualizado, uma vez que os alertas
serão enviados para o endereço cadastrado pelo usuário

COMO
UTILIZAR

1. Clique em “Cadastre-se” e leia atentamente o termo de uso. Para se cadastrar no sistema
e ter acesso à ferramenta é necessário aceitar o termo de uso.

2. Preencha os dados da empresa. Caso não saiba o CNAE, clique na lupa de busca e selecione
o segmento de atuação. Em seguida, complete a divisão, o grupo, a classe e a subclasse.

3. Preencha seus dados pessoais e clique em finalizar.

4.Depois de efetuar o cadastro, o acesso ao sistema será liberado para associados ao Ciesp ou aos
sindicados filiados à Fiesp. Um vídeo tutorial permanecerá disponível no primeiro acesso e também
no menu “Sobre”.

5. Em “Meus Agendamentos” você poderá gerenciar todas as suas obrigações agendadas, cujos
status serão diferenciados pelas cores: azul para concluídas, vermelho para pendentes, verde para
ativas e amarelo para canceladas.

6. Você poderá agendar uma obrigação por meio da função “Novo Agendamento” ou
encaminhando-se à opção “Obrigações” do menu principal.

7. Para criar um “Novo agendamento”, basta selecionar o tema e a obrigação que deseja agendar
um alerta. Caso a obrigação não tenha uma data de vencimento estabelecida, indique a data no
campo correspondente e defina o tempo de antecedência para receber o alerta e a frequência de
sua repetição.

8. Caso haja outros compromissos da empresa, não listados na opção “Obrigações” do menu, você deverá
utilizar a função “Nova Obrigação”. Selecione um tema, preencha um título e a data de vencimento desta
obrigação. Em seguida preencha a recorrência dessa obrigação, por exemplo se ela é anual ou bienal.
Por fim programe o tempo de antecedência para receber o alerta e a frequência de sua repetição. Você
também poderá colaborar com a ferramenta, sugerindo que novas obrigações constem na lista
pré-cadastrada no sistema.

9. Em “Detalhar” você terá acesso à descrição da obrigação e do agendamento.

10. Os agendamentos e as obrigações inseridas poderão ser editadas, a qualquer momento por
meio do ícone
. Para facilitar a navegação conforme as suas necessidades, você também poderá
filtrar ou agrupar suas obrigações e agendamentos, por data de vencimento, órgão tema ou status.

11. Em “Relatório” você poderá imprimir um resumo dos agendamentos, de acordo
com os filtros selecionados.

12. Na opção “Meus Agendamentos” do menu principal, você poderá arquivar seus agendamentos,
independentemente do status em que se encontram e manter um histórico ano a ano na opção
“Arquivados” do menu. Somente os agendamentos do ano corrente poderão ser desarquivados,
retornando para o menu “Meus Agendamentos”.

13. A qualquer momento você poderá cancelar todos os alertas agendados, clicando na função
“Cancelar Todos” disponível na opção “Meus Agendamentos” do menu. Cada agendamento
também possui uma opção de cancelamento individual.
Você poderá reativar todos os agendamentos cancelados por meio da função “Ativar Todos”
ou individualmente por meio do ícone.

14. Na opção “Meu Cadastro” do menu, você poderá editar seus dados e incluir ou excluir
empresas de seu cadastro.
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