
Efetividade da descentralização e 
desconcentração da gestão ambiental



Efetividade da descentralização  da Efetividade da descentralização  da 
Gestão Ambiental Gestão Ambiental 

Atender à diretriz de descentralização da Gestão
Ambiental.
Apoiar os municípios na estruturação da sua Gestão
Ambiental.
Contribuir para o Fortalecimento do SISNAMA.

Atender à diretriz de descentralização da Gestão
Ambiental.
Apoiar os municípios na estruturação da sua Gestão
Ambiental.
Contribuir para o Fortalecimento do SISNAMA.

Propiciar formação inicial e continuada para os
representantes dos segmentos que compõem
o SISEMA e o SEGREH.

Propiciar formação inicial e continuada para os
representantes dos segmentos que compõem
o SISEMA e o SEGREH.



Programa Programa 
Gestão Ambiental Gestão Ambiental 

CompartilhadaCompartilhada

Constituído em 2008;

Resolução Cepram 3.927, em janeiro 2009;

Sensibilização e mobilização - 2008 a 2010;

Capacitação – PNC e Formar - de 2008 a 2017;

Lei Complementar 140, em dezembro de 2011;

Resolução Cepram 4.327, em 2013; 

Convênio com Consórcios Públicos - 2014;

Diagnóstico e Projeto de Aperfeiçoamento – 2015

Guia de apoio aos municípios - 2017

Lançamento do site e Seia Municípios - 2018



MUNICÍPIOS DECLARAM CAPACIDADE

2009 2012

2013 2015

2018

165

241

270

87
15

GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPALGESTÃO AMBIENTAL MUNICIPALGESTÃO AMBIENTAL MUNICIPALGESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL



PRINCÍPIO NORTEADOR OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINHAS DE ATUAÇÃO

Contribuir para a 
estruturação dos orgãos

municipais de meio 
ambiente do Estado da 

Bahia.

Capacitação

Descentralização do 
SEIA

Núcleo permanente 
de apoio aos 

sistemas locais

Parcerias  com os 
consórcios  públicos 

intermunicipais

Apoiar o processo 
de organização e 

ampliação da 
capacidade dos 

municípios para a 
gestão ambiental, 
tendo em vista a 
estruturação e 
efetivação do 

SISEMA.

Apoiar a gestão ambiental 
através de convênios ou 

articulação com consórcios 
públicos de 

desenvolvimento 
sustentável.

Integrar os municípios aos 
sistemas de informação 

ambiental  (SEIA/SINIMA) 
objetivando eficiência e 
transparência da gestão 

ambiental.

Promover o desenvolvimento 
da gestão ambiental  

compartilhada, de forma 
integrada e adequada às 

competências de cada ente.

Estabelecer uma política de 
capacitação e treinamento 

dos membros de 
conselhos, gestores e técnicos 

municipais de meio 
ambiente.Descentralização da 

Gestão Ambiental do 
Estado da Bahia



5

4

1

3

2

Diagnosticar 
e Avaliar o 

GAC

Identificar
Lacunas e 

Necessidades
Melhorias dos 
Instrumentos, 

Sistemas e 
Procedimentos do 

GAC 

Melhorias
na Estrutura

dos 
Consórcios

Monitorar o 
Programa com 

Indicadores

Aperfeiçoamento da Estruturação 
e Consolidação do Programa

Aperfeiçoamento da Estruturação 
e Consolidação do Programa



Diagnóstico e Análise
Quali-Quantitativa do GAC

Diagnóstico e Análise
Quali-Quantitativa do GAC

Seleção da 
Amostra

Aplicação de 
Questionário Realização de Oficinas Resultados

Seleção da Amostra de 27
Municípios:
• 1 por Território de Identidade
• Amostra mais diversificada
• Quantidade por nível

proporcional ao total

Seleção da Amostra de 5 Consórcios
• Indicados pela SEMA

Temas Municípios:
• Política Municipal de Meio

Ambiente
• SISMUMA
• Conselho Municipal de Meio

Ambiente
• Instrumentos Econômicos
• Licenciamento Ambiental
• Fiscalização e Monitoramento

Ambiental
• GAC

Realização de 8 Oficinas – Temas:
• GAC e suas atribuições
• Necessidades para efetivar a gestão

ambiental municipal
• Temáticas para o Manual
• Prós e Contras dos Consórcios (quando

pertinente)

Resultados subsidiaram:
• Temáticas do manual
• Diagnóstico do Programa GAC
• Reestruturação do GAC – Planos e

ações



Planos Linha de Ação Papel do GAC

Aperfeiçoamento do 
Programa GAC

Plano de 
Formação e 

Sensibilização

Plano de 
Comunicação

Plano de Apoio 
Técnico Regional 

Especializado

Indicadores de Desempenho

Indicadores de Impacto e Efeito

Capacitação Ambiental Programa de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(FORMAR).

Capacitação Prática da Gestão 
Ambiental Municipal

Formular capacitações mais práticas de todas as temáticas de gestão 
ambiental de responsabilidade do município.

Capacitação de Conselheiros Formular a capacitação dos conselheiros via EaD.

Auto Capacitação do Município Estruturar um roteiro pedagógico para implementação das
capacitações municipais.

Fórum de Tira-dúvidas Coordenar o Fórum  digital, garantindo as respostas as dúvidas 
técnicas dos municípios em um único banco de dados.

Disponibilização de Manuais 
Técnicos

Divulgação e atualização dos manuais técnicos no Portal do GAC.

Suporte à estruturação e aplicação 
de procedimentos in loco

Realização de ações in loco de apoio ao município na
estruturação, revisão e implementação de procedimentos relativos a
gestão ambiental municipal.

Suporte e acompanhamento da 
implantação do SEIA Municípios

Apoiar os municípios na estruturação de seus procedimentos de
licenciamento ambiental para inserção do SEIA Municípios.

Implantação do SEIA Municípios Desenvolvimento do sistema (TI) e definição dos municípios.

Suporte ao Plano de Apoio Técnico 
Especializado e Regional

Desenvolvimento e manutenção do Portal do GAC e Fórum de Tira
dúvidas.

Informações sobre o GAC Divulgação das informações sobre o GAC, indicadores, manuais e
capacitações.



Monitoramento e Avaliação 
do GAC

Monitoramento e Avaliação 
do GAC

Indicadores de Desempenho

Mensuram resultados diretos do GAC, tal como definidos 
em seus objetivos específicos.

É instrumento de gestão do Programa.

Indicadores de Efeito

Representam outros resultados do
GAC, produzidos em sua decorrência, mas que
não são fruto explícito de seus objetivos.

Indicadores de Impacto

Representam mudanças na situação do público-alvo 
provocados diretamente pelo GAC. 



• Contextualização 
Geral;
• Contexto Federal;
• Contexto Estadual
• Aplicação para o 
Município

Estrutura

Fluxos Perguntas e 
Respostas

• Legislação;
• Manuais de 

Referência;
• Bibliografia.

Links de 
Referência

GUIA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

http://www.gac.meioambiente.ba.gov.br



Plataforma online (sistema na internet):

• o usuário (empreendedor) poderá acompanhar
• o servidor municipal poderá gerenciar
• o público poderá ter acesso à informação

Plataforma online (sistema na internet):

• o usuário (empreendedor) poderá acompanhar
• o servidor municipal poderá gerenciar
• o público poderá ter acesso à informação

SEIA MunicípiosSEIA Municípios

Memória Transparência



• Aos empreendedores:
A abertura dos processos de licenciamento ambiental
em modo digital, sem a necessidade de documentação
física e deslocamento até a sede do município para a
abertura do processo;

• Aos empreendedores:
A abertura dos processos de licenciamento ambiental
em modo digital, sem a necessidade de documentação
física e deslocamento até a sede do município para a
abertura do processo;

O SEIA Municípios possibilita:O SEIA Municípios possibilita:

• Aos municípios:

O controle e o acompanhamento de todo o fluxo de
cadastro, abertura de requerimentos e análise de
processos ambientais de licenciamento e de
fiscalização, dentre outras atividades relacionadas.

• Aos municípios:

O controle e o acompanhamento de todo o fluxo de
cadastro, abertura de requerimentos e análise de
processos ambientais de licenciamento e de
fiscalização, dentre outras atividades relacionadas.



O SEIA MunicípiosO SEIA Municípios











envolvidas, etc).

A partir da segunda quinzena de julho
municípios, selecionados a partir de critérios
específicos, estarão usando a plataforma. Até o final de 2018
todas as nuances serão avaliadas e testadas (funcionamento
da plataforma, dinâmica de trabalho das equipes
envolvidas, etc).

Como e quando o SEIA 
Municípios estará disponível?

Como e quando o SEIA 
Municípios estará disponível?

Divulgação – maio
Seleção para implantação em 2018 – junho
Assinatura do ACT – junho/julho
Treinamento - julho



Em 2019 o sistema será disponibilizado aos
demais municípios interessados. A implantação
será feita em blocos de municípios e as equipes
técnicas destes serão treinadas pela SEMA.

Aos municípios que utilizarem a plataforma
será disponibilizado suporte tecnológico e
técnico ambiental.

Como e quando o SEIA 
Municípios estará disponível?

Como e quando o SEIA 
Municípios estará disponível?



Antecedentes: PNC – 2007 a 2009;

Reforma administrativa em 2011 – Deama na Sema;

Desenvolvimento do Programa em 2012;

Assinatura do contrato para Cursos presenciais – dez/2012;

Planejamento, definição de cursos e Elaboração de conteúdos -2013;

Execução de cursos presenciais – 2013 a 2017;

Planejamento do Formar EaD - 2017

Lançamento da plataforma EaD - 2018



EM NÚMEROS

11 Áreas Temáticas;
28 cursos elaborados;
180 turmas de cursos diversos;
6.226 – cursistas (2013 a 2017)

CURSOS   - Destaques:

Política e Gestão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Licenciamento Ambiental
Educação Ambiental
Fiscalização Ambiental
Regularização Ambiental com ênfase no CEFIR
Manejo de Recursos Naturais em Bacias Hidrográficas
Gestão Pública das Águas para membros de CBH
Gestão de Conflitos Socioambientais



EaD
Com 08 (oito) áreas temáticas e 18 (dezoito) cursos, o FORMAR Ead, tem como
OBJETIVO CENTRAL:

Atender às necessidades institucionais da SEMA e do Inema, proporcionando
aos GESTORES E SERVIDORES – estaduais e municipais - e aos MEMBROS DE COLEGIADOS
DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS, as condições necessárias ao seu pleno
desenvolvimento na carreira e profissional, ao seu aprimoramento do
conhecimento técnico e à melhoria da eficácia dos processos de implantação e
execução das políticas públicas voltadas para gestão ambiental e recursos
hídricos no nosso estado.

ead.meioambiente.ba.gov.br

Próximos passos: parcerias com instituições de educação e outros



Kitty Tavares
Diretora de Estudos Avançados de Meio Ambiente
Superintendência de Políticas e Planejamento Ambiental
kitty.tavares@sema.ba.gov.br 
71 3118-5358

SEMA
Secretaria do Meio Ambiente

www.meioambiente.ba.gov.br


