GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
STI – Superintendência de Tecnologia da Informação

Passos para Renovação de Registro e Emissão de Certificado no SISEMAnet Pessoa Física
1º passo: Acessar http://sisemanet.meioambiente.mg.gov.br e clicar no link “Cadastrar sem certificação
digital”, realizar o preenchimento dos dados para geração do login e senha para acesso ao sistema, em
seguida clicar em “Gravar”;

2º passo: Fazer o login no sistema e acessar o menu “SEMAD/IEF/SERCAR”. Clicar no link “1. Vincular
Representante/Representado”, clicar em “Entrar”, em seguida selecionar “pessoa física”, digitar o CPF > Clicar em “OK” -> Adicionar o mesmo CPF (ou outro) para realizar a vinculação -> Clicar em “Salvar” ->
Em seguida aparecerá o “Termo de responsabilidade” -> Clicar em “Aceito” -> Clicar em “Salvar”. Em
seguida clicar em “Desconectar” (na parte superior direita);

3º passo: Acessar o menu “SEMAD/IEF/SERCAR” e o link “2. Registro de Categoria”, clicar em “Entrar”,
selecionar o representado e clicar em “Selecionar”, clicar em “Ok”;

4º passo: Após a autenticação, clicar em “Cadastro de Registro”, e em “Registros”, na coluna “Ações”,
selecionar o “ícone em forma de moedas”, em seguida imprimir e realizar o pagamento do DAE de
Renovação de Registro 2013;
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5º passo: Após o pagamento do DAE de Renovação de Registro 2013, para emissão do certificado o
usuário deverá verificar se:
- O DAE quitado foi recebido via correio (onde o contribuinte ainda não se habilitou no Sistema
SISEMAnet), nesse caso, deve realizar os passos 1, 2 e 6.
Obs.: Caso o contribuinte tenha realizado a quitação do DAE emitido pelo SISEMAnet e ainda não
conseguiu emitir o Certificado de registro 2013, o mesmo deverá procurar o SERCAR para verificação de
possíveis débitos e posterior habilitação da impressão do certificado de registro 2013 de modo on-line.
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6º passo: Após o recadastramento, acessar como no 3º passo, clicar em “Cadastro de Registro”,
selecionar o registro e no link “Ações” clicar em “Imprimir Certificado de Registro”.

Para melhores informações, favor entrar em contato com o SERCAR de sua região, segue:

Regional SERCAR

Telefone

e-mail

Barbacena

(32) 3331-2033

shyrlene.amaral@meioambiente.mg.gov.br

Belo Horizonte

(31) 3228-7728

cleuton.samora@meioambiente.mg.gov.br

Diamantina

(38) 3531-3919

paulo.meira@meioambiente.mg.gov.br

Divinópolis

(37) 3229-2800

vandeusa.francisco@meioambiente.mg.gov.br

Governador Valadares

(33) 3277-8686

oswaldo.goncalves@meioambiente.mg.gov.br

Januária

(38) 3621-2611

elania.abreu@meioambiente.mg.gov.br

Montes Claros

(38) 3224-7550

vera.marino@meioambiente.mg.gov.br

Patos de Minas

(34) 3822-3533

cesio.souto@meioambiente.mg.gov.br

Sete Lagoas

(31) 3774-8273

karen.teixeira@meioambiente.mg.gov.br

Teófilo Otoni

(33) 3522-3953

maria.silvestre@meioambiente.mg.gov.br

Ubá

(32) 3539-2740

marcilene.bressan@meioambiente.mg.gov.br

Uberlândia

(34) 3212- 2451

dalva.leal@meioambiente.mg.gov.br

Unaí

(38) 3676-2097

ernane.santos@meioambiente.mg.gov.br

Varginha

(35) 3229-1816

arminda.mazzeu@meioambiente.mg.gov.br
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