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Portal de 
Aplicações

Cadastro 
Único

Sistema de Licenciamento 
Ambiental - SLA

Sistema de Caracterização e 
Análise de Outorga – COUT/SOUT

Módulo de Registro de Categorias -
REC

Entrada única para 
pedidos e informações 
Sisema (Ecosistemas)

Cadastro de Pessoas 
Físicas e Jurídicas

Legenda:

Implantação prevista para 2019/2020

Iniciar planejamento e desenvolvimento

Integração e sequência de Sistemas

Integração e validação de dados entre os sistemas

Outros Sistemas no âmbito do 
Sisema

 Ideologia planejada para o Sisema para a gestão de seus serviços de forma 
eletrônica.

Empreendimentos



 Necessidade de escalonamento;

 Etapa 1 e 2: caracterização, formalização, análise e emissão de ato autorizativo.

Valorização do processo administrativo ambiental que resulta na emissão do ato

autorizativo final.

 Escalonamento do modulo do Sistema de licenciamento ambiental (SLA) do Estado 
de Minas Gerais.
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Instauração
• Caracterização

• Pré-análise

Instrução

• Informações 
Complementares

•Vistoria

•Audiência Pública

•Consulta Pública

Relatório
• Elaboração de 

parecer opinativo

Decisão 
final

• Autoridade 
decide

Art. 10, parágrafo único lei 14184/2002

– “É vedada a recusa imotivada de

requerimento ou documento, e é dever

do servidor orientar o interessado para

a correção de falha”.

Processo 

administrativo para 

licenciamento 

ambiental estadual

Construção de fluxos e 
subfluxos

 Formatação do processo administrativo ambiental.



Empreendedor
Órgão Ambiental

Planejamento
Sistema: Infraestrutura 

de Dados Espaciais - IDE

Acesso à decisão 
ou certificado de 

licença

Requerimento 
de Licença

Complementação 
de informações

Análise do 
Processo

Solicita 
esclarecimentos 

adicionais, se 
necessário

Emite decisão 
do processo

Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA

Consulta das 
etapas do 
processo

 Visualização geral do fluxo abrangido pelas fases 1 e 2 do SLA.



Caracterização Admissibilidade Trâmite processual

(Pré-Análise) (Análise)

 Fluxos contemplados na fase 1 e 2 do SLA



 Passo a passo



Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas

Usuário 
Sócio/Proprietário



Ambiente de caracterização da atividade a ser licenciada.

Caracterização completa, automática 
e online da atividade conforme 

legislação ambiental.

Prognósticos quanto possíveis 
vedações e restrições da atividade

Uniformização de procedimentos em 
todas as regionais 

Ferramentas para inserção direta de 
poligonais para localização da 

atividade a ser licenciada

Avisos interativos para condução do 
requerente no interior do sistema

Transparência quanto aos 
procedimentos utilizados para 

enquadramento



Fluxo: Caracterização.
Responsável: Usuário externo (Sócio/proprietário ou procuradores.
Identificação : Número da solicitação.
Município que acompanha o fluxo: Munícipio da pessoa física ou jurídica.

AMBIENTE INTERNO DO 
ÓRGÃO AMBIENTAL



Avaliação da competência 
de licenciamento 

ambiental.

Avaliação das atividades a 
serem realizadas e 

localização das mesmas.

Avaliação da incidência de 
critérios locacionais e de 

fatores de restrição e 
vedação.

Avaliação acerca da 
necessidade de outros 

atos autorizativos 
acessório, tais como 

outorga e AIA.

Avaliação da modalidade 
de licenciamento 

ambiental e da fase do 
empreendimento.

Avaliação da regularidade 
prévia do 

empreendimento.

Avaliação da quitação das 
taxas.

Avaliação dos documentos 
do empreendedor.

Avaliação dos documentos 
do empreendimento.

Caracterização do empreendimento no SLA



Ferramenta de geoprocessamento no SLA



Instrução processual



Integração com a Fazenda

• Taxa de expediente;

• Taxa de análise de EIA/RIMA;

Envio da solicitação pelo SLA, 
ressalvados o casos de isenção.

Pré-análise

Análise



Decisões da solicitação e seus efeitos

Deferimento Indeferimento Inépcia

Número da solicitação

Ex: 2019.11.01.003.0000566

ano mês

Sisema

Semad

SequencialMódulo



Momento de formação do processo administrativo

O protocolo de quaisquer documentos ou informações atinentes aos processos de
regularização ambiental deverá ocorrer junto à unidade do Sisema responsável pelo
trâmite do processo em questão, sendo admitido o protocolo através de postagem pelos
Correios, considerando-se, nesse caso, a data da postagem para fins de contagem de
prazo.(art. 17, §2º, Decreto 47.383/2018)

Upload de 

documentos

Pagamento/

Isenção

Pré-análise/

Pendências

Deferimento 

da solicitação

Qual será a data de formalização do processo no SLA?



Decisões do processo administrativo e seus afeitos

Deferimento Indeferimento Arquivamento

Invalidação do ato de 
formalização

Número do processo administrativo

Ex: 41/2019 Sequencial e ano



Principais ferramentas:

• Notificações online diretamente ao empreendedor;
• Contagem de prazos processuais;
• Troca de informações e documentos online entre empreendedor e órgão ambiental;
• Cadastramento de decisão e de suas especificidades;
• Emissão de certificado online com ferramentas de validação;
• Possibilidade de análise conjunta entre áreas e entre regionais;
• Organização documental;
• Possibilidade de correção processual imediata antes da formalização do processo.

Análise do processo administrativo



Análise do processo administrativo 



Análise do processo administrativo 



Novo enquadramento no SLA, com justificativa técnica

Art. 8, §5º, da Deliberação 
Normativa COPAM nº 

217/2017



Cadastramento de decisões finais do processo administrativo



Certidões de dispensa de licenciamento ambiental



• Acesso ao Portal Ecosistemas;

• Registro das Pessoas Físicas, jurídicas, 

participantes e propriedade no caso de pessoas 

físicas (Inserção de CPF, RG e procuração para 

o empreendedor e participantes);

• Caracterização no SLA;

• Inserção da documentação e pagamento das 

taxas, ressalvados os casos de isenção;

• Aguardar quitação pela Fazenda Estadual

Acompanhamento

Fiscalização ambiental

Caracterização

Pré-análise, análise
(após formalização do 

processo) troca de 

informações, decisão e 

emissão do Certificado 

ou folha de decisão 
online

Uniformização dos fluxos permitida pelo lançamentos das fases 1 e 2 do SLA



Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA

Fase III - EM ELABORAÇÃO (8 temáticas e 27 “casos de uso”)

•CDU 03 - Anulação de Decisão da Solicitação;

•CDU 04 - Ações de Autotutela no processo;

•CDU 22 - Decisão interlocutória - invalidação da formalização;

•CDU 05 - Substituição de documento anulado/revogado;

•CDU 06 - Atualizar listagem de Documentos;

Autotutela

•CDU 09 - Cadastro de condicionantes;

•CDU 10 - Cumprimento de condicionantes ( usuário externo);

•CDU 11 - Monitoramento de condicionantes (Listagem B, C e D)
Condicionantes

•CDU 07 - Processos e Critérios para emissão de Parecer;

•CDU 08 - Emitir Parecer;Parecer Eletrônico

•CDU 12 - Mudança de titularidade processos de licenciamento;

•CDU 13 - Solicitação de 2ª via de certificados;

•CDU 19 - Pedido de revisão de condicionantes ;

•CDU 21 - Desarquivamento de processo;

•CDU 26 - Vinculação de mais de um CNPJ/CPF ao empreendimento

Requerimentos do 
empreendedor;



Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA

•CDU 16 - Dados Econômicos;

•CDU 17 - Pedido de TAC (usuário externo  e interno);

•CDU 18 - Novas taxas - Geração de Guia de Pagamento;

Melhorias da base de 
dados

• CDU 01 - Painel de Navegação Interno;

• CDU 02 - Painel de Navegação Externo;

• CDU 27 - Autorização para manejo de fauna;

Melhorias de 
ferramentas de análise

•CDU 14 - Integração camadas IDE;

•CDU 15 - Incidência critérios locacionais/fatores de restrição;

•CDU 25 - Validação do contraditório para incidência de critério 
locacional e fatores de restrição ou vedação;

Integração IDE -
Sisema

• CDU 23 - Adaptação do SLA para o Cadu 2.0 - usuário externo;

• CDU 24 - Adaptação do SLA para o Cadu 2.0 - usuário interno;

Adaptação para o Cadu
2.0;



Daniel dos Santos Gonçalves (Daniel.goncalves@meioambiente.mg.gov.br)

(031)3915-1605

Nayara Batista Pereira (Nayara.pereira@meioambiente.mg.gov.br)

(031)3915-1801

Lorena Soares Laia Cabral (Lorena.cabral@meioambiente.mg.gov.br)

(031)3915-1801

Daniele Bilate Cury Puida (Daniele.puída@meioambiente.mg.gov.br)

(031)3915-2810

Glaucia Maria Costa (Glaucia.silva@meioambiente.mg.gov.br)

(031)3915-1801
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