
MUNICIPALIZAÇÃO DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Orientações institucionais e ações de 
engajamento aos municípios

Diretoria de Apoio à Gestão Municipal



DAGEM

SUARA

Diretoria de 
Apoio à Gestão 
Municipal  -
Dagem

Competência: Promover a articulação com
órgãos e entidades municipais, visando
fomentar a gestão ambiental municipal com
foco no desenvolvimento sustentável.

Decreto nº 47.787, de 2019

SURAM



Capacitação dos gestores, 
técnicos e conselheiros dos 

Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente 

Principais Frentes de Atuação - Dagem

Desenvolvimento de projetos e 
ações de fomento à  

descentralização das atividades 
de licenciamento, controle e 

fiscalização ambiental em MG

Coordenação do processo de 
celebração de convênios de 

cooperação técnica e 
administrativa para delegação 

de competências estaduais

Apoio ao início do exercício, 
pelos municípios, da 

competência originária para 
licenciamento, controle e 

fiscalização ambiental



Apoio à assunção da competência originária e coordenação da 
celebração de convênios de cooperação



 Apoio a instauração das atuações subsidiárias e supletivas do Estado
aos município;

 Acompanhamento dos convênios de delegação de cométências
celebrados;

 Atualização do Sistema Municipal de Meio Ambiente de Minas Gerais
– SIMMA, disponibilizado no sítio eletrônico da Semad.

Apoio à assunção da competência originária e coordenação da 
celebração de convênios de cooperação



Ações de capacitação aos gestores, técnicos e conselheiros 
dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente   

Capacitação

Materiais de Apoio Capacitações 
técnicas

Cartilha de Gestão 
Ambiental Municipal

Cartilha Orientativa 
da Atuação dos 
Consórcios no 
Licenciamento 

Ambiental Municipal

Oficinas introdutórias

Cursos EAD no Portal 
Trilhas do Saber 

Apoio direto

Oficinas temáticas

dagem@
meioambiente.mg.

gov.br



Materiais de Apoio: 
Cartilha de Gestão Ambiental Municipal 

• Orientações referentes às 
dúvidas mais frequentes dos 
municípios no processo de 
municipalização da 
regularização ambiental.

• Material constantemente 
atualizado conforme a 
legislação, práticas estaduais 
e novas dúvidas municipais.



2. Requisitos para a municipalização e celebração de convênios

1. Legislação aplicada

3. Responsabilidades do Estado e municípios

5. Liberdade econômica

4. Licenciamento em Minas Gerais

6. Autorização para intervenções ambientais

7. Fiscalização ambiental

Alguns dos temas abordados:

Materiais de Apoio: 
Cartilha de Gestão Ambiental Municipal 



Panorama da atuação dos consórcios públicos no licenciamento 
ambiental municipal

• Desafio: carência de corpo técnico
qualificado apto a fazer frente às demandas
locais, especialmente em municípios de
pequeno porte.

Base legal

• c

• LC n° 140/2011

• DN Copam n° 213/2017

• DN Copam n° 219/2018 

• DN Copam n° 241/2021  

• Lei 21.972/2016

• DE nº 46.937/2016

• Oportunidade: apoio aos municípios por
meio de consórcios públicos
intermunicipais.

Materiais de Apoio:  Cartilha Orientativa da Atuação dos 
Consórcios no Licenciamento Ambiental Municipal



• 78% dos municípios mineiros possuem 
população de menos de 20 mil habitantes;

• Equipe técnica qualificada é um fator 
estrutural do qual carecem muitos dos 
municípios contatam ou são contatados 
pela Dagem.

• Os consórcios atuam na gestão 
compartilhada dos serviços de apoio                   
aos municípios na análise técnica e                 
jurídica do licenciamento;

• Otimização dos recursos públicos e 
eficiência na equalização das demandas 
locais;

• 52% dos municípios que licenciam contam 
com o apoio de consórcios públicos.

Panorama da atuação dos consórcios públicos no 
licenciamento ambiental municipal



1) Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável– Semad 

 Diretoria de Apoio à Gestão 
Municipal
 Assessoria Jurídica;
 Assessoria de Comunicação.

2) Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico – Sede 

 Diretoria de Planejamento 
Territorial, Consórcios e 
Associativismo Municipal 

Materiais de Apoio:  Cartilha Orientativa da Atuação dos 
Consórcios no Licenciamento Ambiental Municipal



Para o Município e os consórcios:

Para o Estado:

Para a sociedade:

- Maior clareza quanto à boa atuação dos consórcios públicos no âmbito do licenciamento 
ambiental municipal, possibilitando a adequação e melhoria das atividades desempenhadas, 
bem como maior clareza aos novos consórcios sobre seu papel na regularização ambiental.

- Possibilidade de acesso a um serviço ambiental com mais agilidade, participação popular
e eficiência, via adoção de boas práticas pelos consórcios públicos em sua atuação
crescente no licenciamento ambiental municipal.

- Posicionamento e orientação institucional sobre a atuação dos consórcios de
regularização ambiental.
- Incentivo à implementação das políticas de descentralização do licenciamento ambiental 
em Minas Gerais e à adoção de boas práticas.
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Materiais de Apoio:  Cartilha Orientativa da Atuação dos 
Consórcios no Licenciamento Ambiental Municipal



1. Introdução à atuação dos consórcios no licenciamento ambiental municipal

3. A municipalização do licenciamento ambiental em Minas Gerais

2. Formatação dos consórcios públicos

4. O papel do consórcio público no licenciamento ambiental municipal

6. O licenciamento ambiental em Minas Gerais

5. Outras atribuições de consórcios e municípios na regularização ambiental

7. Importância dos consórcios para a política de municipalização da regularização 
ambiental

8. Considerações finais e indicação de legislação

Materiais de Apoio:  Cartilha Orientativa da Atuação dos 
Consórcios no Licenciamento Ambiental Municipal



• 1ª e 2ª Oficina 
Sisema/AMM -
Capacitando 
Municípios

• Temas diversos do 
Sisema + 
Municipalização 
do Licenciamento 
Ambiental

Capacitações técnicas: oficinas introdutórias



OBJETIVO GERAL:

PÚBLICO ALVO:

Capacitar gestores, técnicos ambientais municipais e conselheiros dos Conselhos
Municipais de Meio Ambiente quanto às principais competências e atribuições
dos municípios no processo de regularização ambiental.

Gestores e técnicos que atuam nos órgãos municipais de meio ambiente, bem
como conselheiros dos conselhos municipais de meio ambiente, de municípios
que ainda não assumiram o exercício da competência originária para licenciar,
fiscalizar e controlar empreendimentos considerados de impacto local, assim
como pertencentes a municípios que já realizam tais atividades, mas querem
aperfeiçoar sua atuação.

Capacitações técnicas: Curso EAD Descentralização do 
Licenciamento Ambiental - Competências e Atribuições 

dos Municípios



 CARGA HORÁRIA: 30 horas

TURMA DE 2021 – INÍCIO: 21/06

 CONTEÚDO DO CURSO:

 Módulo 1 - A descentralização do licenciamento ambiental em MG
 Módulo 2 - Sistema de Meio Ambiente
 Módulo 3 - Atribuições dos municípios no processo de licenciamento, 

controle e fiscalização ambiental
 Módulo 4  - O licenciamento ambiental em Minas Gerais
 Módulo 5 - Intervenção ambiental
 Módulo 6 - Competência originária e delegação de competência

Capacitações técnicas: Curso EAD Descentralização do 
Licenciamento Ambiental - Competências e Atribuições 

dos Municípios



RESULTADOS DE 2020

 421 gestores e técnicos ambientais de 169 municípios mineiros atendidos,
entre os quais 72% dos municípios ainda não assumiram o exercício da
competência originária para a regularização ambiental.

 90% dos cursistas classificaram o curso como “Bom” ou “Excelente”, indicando
a alta receptividade desse formato de capacitação.

 A meta planejada no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para o
ano de 2020 era de 90 municípios capacitados pela Semad. A execução,
contemplando a realização do curso EAD e de outros treinamentos à distância,
totalizou em 183 municípios atendidos e 3 consórcios (que à época
representavam outros 60 municípios) – com 575 certificados emitidos -,
superando em mais de 100% a meta planejada (170% se considerados os
consórcios), tendo em vista ainda que vários desses municípios participaram de
mais de uma oportunidade de capacitação.

Capacitações técnicas: Curso EAD Descentralização do 
Licenciamento Ambiental - Competências e Atribuições 

dos Municípios



Acionamento 
individual

Estratégias para o desenvolvimento do licenciamento municipal 

Fomento ao desenvolvimento regional e à descentralização da gestão 
ambiental em Minas Gerais

Acionamento 
coletivo por meio 

de consórcios

Seleção de municípios 
de referência para 

engajamento regional

Projetos e ações de fomento à descentralização das atividades 
de licenciamento, controle e fiscalização ambiental

Apoio à digitalização 
da gestão ambiental 

municipal



www.meioambiente.mg.gov.br/regularizacao-ambiental/regularizacao-ambiental-
municipal

dagem@meioambiente.mg.gov.br

Licenciamento ambiental Municipal



Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Subsecretaria de Regularização Ambiental

Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental

Diretoria de Apoio à Gestão Municipal


