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TERMO DE COMPROMISSO PARA ACESSO AO SINAFLOR 
 

NOME DO COMPROMITENTE:  

ENDEREÇO PROFISSIONAL:  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

NOME DO ÓRGÃO: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

MUNICÍPIO/UF:  TELEFONE: 

E-MAIL:  

RG:  ÓRGÃO EXPEDIDOR/UF: 

CPF:  DATA DE NASCIMENTO:  

NÍVEL DE ACESSO: (   ) FEDERAL   (   ) ESTADUAL   (   ) MUNICIPAL 

PERFIL SOLICITADO: (  ) GERENTE AUTORIZADOR                     (  ) CONSULTA 
                                        (  ) GERENTE OPERACIONAL                      (  ) ANALISTA TÉCNICO 

IP DA REDE DE ACESSO (INSTITUCIONAL): 

 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto permitir o acesso do 
COMPROMITENTE ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - 
SINAFLOR com a finalidade exclusiva de utilização nas atividades fins do órgão a que pertence. 
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMITENTE 
O COMPROMITENTE está ciente de que: 
a) Deverá resguardar o sigilo sobre os dados do SINAFLOR aos quais terá acesso; 
b) Os dados são para uso exclusivo do órgão governamental a que está vinculado, não podendo 
divulgá-los ou repassá-los a terceiros; 
c) Deverá solicitar o cancelamento do seu acesso, logo que deixar de exercer a função ou de 
pertencer ao órgão a que está vinculado. 
d) Deverá ser responsável pelas informações lançadas no SINAFLOR. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS SANÇÕES 
 
Em caso de quebra de sigilo, o COMPROMITENTE ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 
administrativa, na forma da legislação em vigor. 
 
 

 

[NOME DO COMPROMITENTE] 

[Cargo do compromitente] 

(Assinado eletronicamente) 

 

 

 

 

 

 

[NOME DA CHEFIA IMEDIATA] 

[Cargo da chefia imediata] 

(Assinado eletronicamente) 

 
 
 
 
* Funcionalidades e permissões disponíveis para cada perfil de acesso:  
 
- Gerente Autorizador: assina e emite as autorizações de exploração florestal; cadastra cabeçalho e conteúdos de 
análise da instituição; realiza ajustes, suspensão e liberação de projetos/empreendimentos; visualiza empreendimentos, 
projetos e análises técnicas no âmbito da sua unidade; acessa os relatórios disponíveis no painel da gestão ambiental. 
Perfil adequado ao gestor máximo do órgão ou pessoa responsável pela assinatura das autorizações de exploração 
florestal. 
 
- Gerente Operacional: homologa empreendimentos; avalia Responsáveis Técnicos; distribui, homologa e encaminha 
projetos para análise técnica e emissão de autorização; cadastra cabeçalho e conteúdos de análise da instituição; autoriza 
a realização e vistoria técnica; realiza ajustes, suspensão e liberação de projetos/empreendimentos; visualiza 
empreendimentos, projetos e análises técnicas no âmbito da sua unidade; acessa os relatórios disponíveis no painel da 
gestão ambiental.  
 
- Analista Técnico: realiza análise dos projetos e acessa os relatórios disponíveis no painel da gestão ambiental.  
 
- Consulta: acessa os relatórios disponíveis no painel da gestão ambiental. 


