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Agendamento online dos serviços das Superintendências 
Regionais de Meio Ambiente - Suprams



Com o objetivo de dar maior comodidade ao cidadão
acerca do atendimento prestado pelas Suprams para os
processos de licenciamento ambiental do estado, a Semad
disponibilizou o sistema de agendamento onLine no estado
de Minas Gerais.

Este sistema é acessado através do próprio site da Semad,
no endereço: http://www.meioambiente.mg.gov.br/

✓ 02/10/2017 – LigMinas:
• Supram ASF
• Supram CM
• Supram TMAP

✓ 06/03/2018 – Portal MG:
• Todas as Suprams

http://www.meioambiente.mg.gov.br/








Acessado também pelo Aplicativo do Portal MG



AGENDA MINAS

✓ O sistema Agenda Minas é um produto
desenvolvido e mantido pela Companhia de
Tecnologia da Informação do Estado de Minas
Gerais – Prodemge, visando facilitar o
cadastramento e a gestão das agendas dos
serviços públicos.

✓ Oferta de serviços mais eficiente ao cidadão
com a redução de filas e aglomerações nos
locais de atendimento.



Sistema de Consulta de Decisões dos Processos de 
Licenciamento Ambiental

- Classes 1 a 6 -



Com o objetivo de dar maior transparência às informações
de processos de licenciamento ambiental do estado, a
Semad atualizou o sistema de decisão, incluindo todas as
classes e modalidades.

Este sistema é acessado através do próprio site da Semad,
no endereço: http://www.meioambiente.mg.gov.br/

http://www.meioambiente.mg.gov.br/


• Deferidos: Certificado

• Indeferidos: E-mail de comunicação de indeferimento.

Documentos anexados LAS- Cadastro

• Deferidos: Parecer Único/Parecer de Licenciamento 
Ambiental Simplificado e Certificado

• Indeferidos: Parecer Único/Parecer de Licenciamento 
Ambiental Simplificado e Ofício de Indeferimento.

Documentos anexados LAS- RAS e Convencional









VISUALIZAÇÃO DAS DECISÕES PELO USUÁRIO EXTERNO NO SITE SEMAD



Sistema de Consulta e Requerimento de 
Audiências Públicas



Trata-se de um sistema aberto e público de consultas e
requerimentos para realização de Audiências Públicas de
processos de licenciamento ambiental de
empreendimentos ou atividades, qualquer que seja a
classe de enquadramento ou o fator locacional incidente,
que tem por objetivo de dar maior transparência e
facilidade no acesso às informações.

Este sistema é acessado através do próprio site da Semad,
no endereço: http://www.meioambiente.mg.gov.br/

http://www.meioambiente.mg.gov.br/






















Vantagens

- Maior comodidade aos cidadãos

- Mais segurança às informações

- Maior transparência nas ações do Sisema

- Mais confiabilidade aos processos

- Maior otimização dos trabalhos do Sisema



Protocolo nos processos das Suprams via SEI – Sistema 
Eletrônico de Informações



Com o objetivo de propiciar ao cidadão maior comodidade
na busca pelos serviços oferecidos pela Semad, de forma a
promover inovação, agilidade, eficiência e transparência na
prestação de serviço pelo estado, foi disponibilizado o
Peticionamento através do Sistema Eletrônico de
Informação - SEI possibilitando o envio de documentos
avulsos a serem protocolados nas Suprams e Suppri

Este sistema é acessado através do próprio site da Semad,
no endereço: http://www.meioambiente.mg.gov.br/

http://www.meioambiente.mg.gov.br/






- Para obter acesso ao sistema o cidadão deverá
seguir o passo a passo disponibilizado no portal da
Semad:
http://www.meioambiente.mg.gov.br/semad/protoc
olo-de-documentos-nas-suprams-via-sistema-
eletronico-de-informacoes-sei

http://www.meioambiente.mg.gov.br/semad/protocolo-de-documentos-nas-suprams-via-sistema-eletronico-de-informacoes-sei


O cidadão tem duas formas de enviar os documentos
de seu interesse:

• Protocolo via SEI com emissão, pelo usuário, de
DAE referente aos custos de reprografia (consulte
a tabela de valores e acesse o manual
orientativo sobre como proceder o pagamento
disponibilizado no site da Semad);

• Protocolo via SEI (para garantia de tempestividade),
com envio, pelo usuário, dos documentos físicos
pelos correios, ciente que estes deverão chegar à
Supram no prazo máximo de 07 dias. Caso este
prazo não seja atendido, este peticionamento será
invalidado.

http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/SEMAD/REGULARIZACAO/PROTOCOLO_SEI/Custos.pdf
http://www.meioambiente.mg.gov.br/images/SEMAD/REGULARIZACAO/PROTOCOLO_SEI/Manual_emiss%C3%A3o_pelo_cidad%C3%A3o_de_DAE_avulso_site_SEF.pdf














Pesquisar o andamento do peticionamento



LIGMinas



LigMinas é uma central de atendimento telefônico pela qual o
usuário obtém informações sobre os serviços prestados pelas
instituições integrantes do Governo de Minas Gerais.

✓Foi instituído pelo Decreto Estadual nº 45.053/2009.

✓O número para atendimento de serviços do SISEMA é o 
155 – opção 7 ou para ligações de outros estados (31) 
3069-6601 – Opção 7

✓A ligação é gratuita e o atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira nos horários entre 07h e 19h.

Este sistema poderá ser acessado através do seguinte
endereço:
http://mg.gov.br/conteudo/atendimento/ligminas

http://mg.gov.br/conteudo/atendimento/ligminas




LigMinas/Sisema – Uso atual

✓Informações sobre:
• emergências ambientais,
• incêndios florestais,
• licenciamento ambiental e outorga,
• meteorologia,
• autorizações,
• licenças,
• registros do IEF
• denúncias.
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