
Pré-requisito: usuário deve estar logado no sistema e possuir CR.

Para  solicitação  da  Guia  de  Tráfego  o  usuário  deve  acionar  o  menu:  Pessoa  Física  (PF)  >
Preencher Formulário (Requerimento).

É apresentada a tela com os formulários a seguir (figura nº 1):

1. Confira os dados do Solicitante
2. Escolha as Atividades e os Serviços
3. Preencha as Condições de Exigências
4. Preencha com informações adicionais julgadas úteis
5. Gere GRU

Acionando  a  opção  “1.  Confira  os  dados  do  Solicitante”  é  exibida  a  tela  com os  dados  do
solicitante com a opção de visualizar o Certificado de Registro (CR) e visualizar endereço no mapa
(figura nº 2).
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Acionando a opção para visualizar CR, é apresentado o certificado de registro do usuário logado 
(figura nº 3).
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Acionando a opção para visualizar mapa, é apresentado o mapa com as coordenadas do endereço.

Observação: há possibilidade de aumentar visualização, agindo na scroll do mouse.
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Acionando a opção  “2. Escolha as Atividades e os Serviços”  o usuário deve informar o tipo de
serviço (no caso “Guia de Trafego”); acionando essa opção é retornado o tipo de taxa e valor da
taxa. Para prosseguir com a operação, o usuário informa o Tipo de Atividade, Finalidade e Tipo De
PCE (figura nº 5).

Acionando a opção “3. Preencha as Condições de Exigências” o usuário deve anexar documentos,
além de informar os dados: local de origem, local de destino e os produtos controlados que deseja
inserir na sua Guia de Tráfego (figura nº 6).

Atenção: Os dados necessários para solicitação da guia podem mudar de acordo com a finalidade
escolhida na aba “2. Escolha as Atividades e os Serviços”.
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Para incluir um tipo de Produto Controlado (PCE), o usuário aciona o botão “Cadastrar”, sendo
enviado para a tela a seguir (figura nº 7).

Figura 7



Observações:
1) Para armamento: Deve selecionar um armamento contido no seu acervo
e acionar o botão “Incluir Armamento”;
2)  Para  Insumos  e  Munições:  Deve  preencher  os  campos  solicitados  e
acionar o botão “Incluir Munição”; e
3) Para PCE – Acessórios e outros: Deve preencher os campos solicitados e
acionar o botão “Incluir Outros PCE”.

Após preencher os dados deve acionar o botão “Salvar”.
Os produtos controlados informados serão exibidos em “PCE” para visualização na figura 6.

Acionando a opção “4. Preencha com informações adicionais julgadas úteis” o usuário possui a
permissão para citar informações que julgue relevantes a sua solicitação (figura nº 8).
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Acionando a opção “5. Gere GRU” o usuário deve confirmar os dados e acionar a botão “Gerar
GRU e Salvar” (figura nº 9).

O sistema pedirá confirmação, conforme mensagem abaixo (figura nº 10):

Figura 9



Estando ciente, o usuário deve confirmar a operação. Após essa confirmação, a GRU é gerada e
exibida para que seja possível realizar o pagamento (figura nº 11).

O usuário deve acionar a opção “Salvar” e será disponibilizado o número do protocolo (figura nº
12).
A solicitação ficará com o status: “Aguardando pagamento”. Após a conclusão do pagamento, o
processo será encaminhado para área responsável (OM atendedora).
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Para visualizar a solicitação de guia de tráfego o usuário deve acionar o menu: Pessoa Física (PF) >
Listar Processo (figura nº 13).
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Será exibida a tela  “Lista de Processos”, listando todos os processos que o usuário possui. Com
opção de visualizar e editar  (figura nº 14).

Acionando a opção  visualizar, serão apresentadas todas as informações da solicitação (figura nº
15), porém sem a possibilidade de que sejam alteradas.

Acionando  a  opção  editar,  serão  apresentadas  todas  as  informações  da  solicitação  permitindo
alteração de dados, conforme a necessidade do usuário.

Após  a  homologação  do processo,  será  disponibilizada  a  Guia  de  Tráfego,  devendo  o  usuário
acionar o ícone “PDF”
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Acionando o ícone será exibido a tela abaixo (figura nº 16), onde há opção de selecionar a guia de 
tráfego e visualizar.

Após acionar o ícone de visualização, será exibida a guia de tráfego.
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