
Auto de Infração 



Agenda 
• Objetivo 
• Requisito para uma autuação 
• Acesso ao módulo 
• Emissão de auto de infração 
• Edição de auto de infração 
• Visualização do auto de infração 

 
 
 
 



Objetivo 
• Informar o processo de auto de infração 
• Auxiliar a elaboração de Autos 
• Evitar retrabalhos entre a equipe fiscal e de 

análise de processos 
• Facilitar acesso ao histórico dos autos 
• Compartilhar documentos (Controle de Acesso) 
• Eliminar as procuras em arquivos físicos 

 
 
 
 
 
 
 
 



Requisitos para uma Autuação 
• O estabelecimento a ser autuado deve estar 

cadastrado 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acesso ao Módulo 
Clique na aba “atividades técnicas”, depois em “autuações” e então 
em “auto de infração”. 



Tela Inicial do Módulo 
Vamos começar emitindo uma novo auto de infração. Clique no 
botão “novo”. 



Preencha os dados de busca, clique em “pesquisar” e então 
na empresa desejada. 



Preencha os dados da infração e clique em “salvar”.  
Uma mensagem de sucesso deverá aparecer na tela 



Para imprimir os dados clique em “imprimir”. Para voltar para a tela 
inicial do módulo clique em “fechar”. 



Vamos agora entender melhor as outras abas da tela de cadastro 



Órgão Autuante 
Exibe as informações a respeito do órgão autuante. 



Fiscais 
A aba exibe a listagem de fiscais da infração, um novo fiscal pode ser 
inserido. Para isso clique no botão “inserir fiscal”. 



Insira os dados de busca, clique no botão pesquisar e selecione o 
fiscal desejado. 



De volta a aba de fiscais, o fiscal selecionado deve aparecer na 
listagem, basta agora clicar em salvar e uma mensagem de 
sucesso aparecerá na tela. 



Listagem Fato/Ato Constitutivo 
Nessa aba podemos inserir um novo fato/ato constitutivo e ver a listagem 
dos mesmos. Para inserir um fato/ato clique em “novo fato/ato” 
 



Insira os dados do cadastro e clique no botão “adicionar/salvar” 



Uma mensagem de sucesso deverá aparecer na tela, caso queira 
voltar a lista de fato/ato clique em voltar á lista. 



O fato/ato deve aparecer na listagem.  
Caso queira excluir um registro basta clicar no botão apontado pela 
seta. 



Anexos e Documentos 
Os formados aceitos são JPG, PNG, GIF e PDF. Para adicionar um anexo clique em 
escolher arquivo. 



Selecione o arquivo no seu computador e clique em abrir. 



E então clique em enviar para salvar o arquivo. 



Por fim uma mensagem de sucesso deverá aparecer na tela. Caso queira excluir um 
arquivo basta clicar no botão indicado pela seta e depois em salvar. 



Para buscar uma infração cadastrada clique em “fechar” 



Na tela inicial do módulo insira os dados de busca, clique em 
pesquisar e na infração que deseja selecionar 


