
Diretoria de Apoio à Gestão Municipal  - DAGEM / SEMAD



DAGEM

SUARA

Diretoria de 
Apoio à Gestão 
Municipal  -
Dagem

Atribuição: Atuar na promoção e apoio às
ações e atividades de capacitação dos entes
municipais, no que diz respeito aos
processos de regularização, fiscalização e
controle ambiental.

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



Atribuição: atuar na promoção e apoio às ações e atividades de
capacitação dos entes municipais, no que diz respeito aos
processos de regularização, fiscalização e controle ambiental.

 135 municípios capacitados em 2018;
 155 municípios capacitados em 2019;

Apoio Direto

Materiais de Apoio

Capacitações

 314 municípios inscritos no Curso EAD.



DESCENTRALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Competências e Atribuições dos Municípios

Módulo Introdutório

OBJETIVO GERAL:
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.

PÚBLICO ALVO:
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.



 CARGA HORÁRIA: 30 horas - 3 semanas

 PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 08/09 a 22/09

 INÍCIO DO CURSO: 28/09

 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

DESCENTRALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Competências e Atribuições dos Municípios

Módulo Introdutório



 RECURSOS UTILIZADOS: 

 Vídeos com os assuntos mais relevantes dos módulos de aprendizagem;

 Legislação de suporte com normas mencionadas no conteúdo de cada 

módulo;

 “Para saber mais”, com a apresentação de sugestões de leitura de

conteúdos para enriquecimento do aprendizado;

 Avaliação de Aprendizagem para aferição do aprendizado do participante, 

de modo a viabilizar a emissão do certificado;

 Avaliação de Satisfação do curso com coleta de opiniões do participante, 

visando ao aperfeiçoamento das ações educacionais ofertadas;

 Questionário com coleta de informações sobre a estrutura ambiental                        

do município;

 Fórum de dúvidas. 



 Envio de e-mail aos 853 municípios;

 Site da Semad e mídias sociais.

 DIVULGAÇÃO:



PILOTO COM A SUPRAM ZONA DA MATA

 Piloto: Capacitação de Postos de Combustíveis para o Município de Juiz de

Fora.

 Edição 2: Capacitação de Postos de Combustíveis para todos os municípios que

já licenciam.

 58 participantes, representando 36 municípios e 3 consórcios (os quais,

por sua vez, representam 58 municípios).

OUTRAS INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO
Capacitações Temáticas Virtuais

 Alcance total: 94 municípios.



Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Subsecretaria de Regularização Ambiental

Superintendência de Apoio à Regularização Ambiental

Diretoria de Apoio à Gestão Municipal


