
 58 – quinta-feira, 23 de dezembro de 2021 diário do executivo minas Gerais 
ExTrATo DE ASSINATurA Do vI TErMo ADITIvo 

AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2019
A íntegra do Termo Aditivo se encontra disponível em: http://www.
seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/2994-contrato-de-gestao-
n-02-2019 Partícipes: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública e Instituto Elo . objeto do aditivo: I - prorrogação da vigên-
cia do instrumento jurídico de parceria por mais 12 (doze) meses, bem 
como a renovação do objeto do Contrato de Gestão pactuado (art . 61, 
II, Decreto nº 47.553/18); II - alterações de ações, metas e adequações 
das previsões de receitas e despesas ao longo da vigência do Contrato 
de Gestão (art. 61, I, Decreto nº 47.553/18); III - inclusão de programa 
financiado pelo FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público, 
voltado à prevenção e ao enfrentamento à violência contra a mulher; 
Iv - alteração da CLáuSuLA SExTA - DAS rESPoNSABILIDA-
DES, DIrEIToS E oBrIGAÇÕES, inciso II – DA orGANIZAÇÃo 
SOCIAL - OS, alínea ‘cc’ do Contrato de Gestão nº 02/2019, bem como 
a exclusão do seu parágrafo único . Para a implementação do Programa 
de Trabalho, constante no Anexo II deste termo aditivo, está previsto o 
valor global r$ 37 .863 .007,60 (trinta e sete milhões, oitocentos e ses-
senta e três mil sete reais e sessenta centavos), sendo: r$ 4 .211 .634,76 
(quatro milhões, duzentos e onze mil seiscentos e trinta e quatro reais 
e setenta e seis centavos) do saldo remanescente do recurso estadual; 
r$ 30 .417 .935,79 (trinta milhões, quatrocentos e dezessete mil, nove-
centos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos) advindos do 
orçamento do Tesouro Estadual; r$ 293 .936,64 (duzentos e noventa 
e três mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centa-
vos) do saldo remanescente do recurso advindo do Convênio Federal nº 
822255/2015; R$ 184.919,38 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e 
dezenove reais e trinta e oito centavos) do saldo remanescente do Con-
vênio Federal nº 891551/2019; R$ 1.087.439,09 (um milhão, oitenta e 

sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos) oriundos 
do Convênio Federal nº 891551/2019; R$ 1.667.141,94 (um milhão, 
seiscentos e sessenta e sete mil cento e quarenta e um reais e noventa e 
quatro centavos) do FuNEMP - Fundo Especial do Ministério Público . 
Dotações orçamentárias: 1451 .06 .421 .144 .4417 .0001 .335039 .92 .0 .10
 .1 - 1451 .06 .421 .144 .4416 .0001 .335039 .92 .0 .24 .1 .0 - 4441 .03 .122 .73
7.1009.0001.3.3.90.39.92.0.60.1 Vigência: até 31/12/2022. Assinatura: 
22/12/2021. Signatários: Andreza Rafaela Abreu Gomes Meneghin e 
Gleiber Gomes oliveira .

9 cm -22 1572587 - 1

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 1541/2021
 Termo de Fomento nº 1541/2021. Partes: Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública - SEJuSP e a Fraternidade Brasileira de Assis-
tência aos Condenados - FBAC . oBJETo: Constitui objeto do presente 
Termo de Fomento a aquisição de bens permanentes - veículo auto-
motor, Ar condicionado e Equipamentos de Informática para fortaleci-
mento da atuação da equipe da FBAC nas 45 (quarenta e cinco) APACs 
em funcionamento no Estado de Minas Gerais, com Termo de colabo-
ração Celebrado com a SEJuSP e bem como assessorar de maneira 
eficaz e próxima às 16 (dezesseis) APACs em implantação, observadas 
as condições previstas no Termo de Fomento e no Plano de Trabalho a 
ser celebrado e as determinações previstas na legislação . vIGÊNCIA: 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de publicação . 
vALor ToTAL: r$ 100 .000,00 (cem mil reais) . DoTAÇÃo orÇA-
MENTárIA: 1451 .06 .421 .145 .4427 .0001 .3 .3 .50 .43 .01 .1 .10 .8 . SIG-
NATárIoS: Carlos vinícius de Souza Figueiredo e valdeci Antônio 
Ferreira. ASSINATURA: 22/12/2021.

4 cm -22 1572483 - 1

iNStituto miNEiro DE GEStÃo 
DAS áGuAS - iGAm

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo 
 (PROCESSO DE COMPRA: 2241005 31/2021) 

Com base na justificativa apresentada no Termo de Referência SEI nº 
39935472, AProvo os procedimentos administrativos e, no uso da 
competência delegada pelo Decreto nº 47 .866, de 19 de fevereiro de 
2020, AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas 
no artigo 24, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/1993, a hipótese de Dis-
pensa de licitação, referente à contratação da MIT CAr MINAS LTDA 
para o fornecimento de duas caminhonetes para o Instituto Mineiro de 
Gestão das águas . 
o valor total estimado da contratação é da ordem de r$434 .403,00 
(quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e três reais) que correrá 
por conta da seguinte dotação orçamentária: 2241 .04 .122 .705 .2500 .00
01 .4490 .52 .17 .0 .73 .1 

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2021 . 
 Marcelo da Fonseca - Diretor Geral

4 cm -22 1572416 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

6º PrÊMIo INovA MINAS GErAIS 
EDITAL SEPLAG/SCPRH N. º 01/2021, 

PuBLICADo EM 11 DE JuNHo DE 2021 .
DIvuLGAÇÃo DoS vENCEDorES

A SECrETArIA DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GESTÃo, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no EDITAL 
SEPLAG/SCPRH Nº. 01/2021, anuncia os trabalhos vencedores do 6º 
Prêmio Inova Minas Gerais:
CATEGorIA IDEIAS INovADorAS IMPLEMENTávEIS
1º lugar: Diagnóstico remoto e proficiência 3D para malária;
2º lugar: GeoEstradasMG: Gestão Inteligente de Estradas/MG;
3º lugar: Melhor aproveitamento ícone Saúde MG App Cidadão;
Menção Honrosa: Projeto LuDoAPrENDIZ .
CATEGorIA INICIATIvAS IMPLEMENTADAS DE SuCESSo
1 . MoDALIDADE INovAÇÃo EM PoLÍTICAS PÚBLICAS
1º lugar: Sistema Estadual de redes em Direitos Humanos;
2º lugar: Saúde Digital - Telemedicina de Minas Gerais;
3º lugar: Protocolo de Diretrizes Assistenciais CovID-19;
Menção Honrosa: Estruturação da rede da Leishmaniose Tegumentar .
2 . MoDALIDADE INovAÇÃo EM ProCESSoS 
orGANIZACIoNAIS
1º lugar: Sistema integrado de registro de vacinação de IPLs;
2º lugar: A utilização da ferramenta ágil oKr no CBMMG;
3º lugar: rEC - Gestão de receitas Próprias e Cobranças; 
Menção Honrosa: GAMOV-MG: Qualificando a vacinação contra 
Covid-19 .

Luísa Cardoso Barreto
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

6 cm -22 1572181 - 1

 CoMuNICADo DE MANIFESTAÇÃo DE INTErESSE
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão torna público o manifesto de interesse da doa-
ção proposta pela pessoa jurídica MoDHo CoNSuLTorIA E TrEI-
NAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.654.280/0001-05, NIRE 
31208382831, referente à Doação de cursos nas áreas de Inteligência 
Emocional, Comunicação e Mentalidade para os estudantes da uTrA-
MIG . outros interessados em doar bens similares ou apresentar even-
tual impugnação a proposta apresentada deverão encaminhar suas 
manifestações, até o dia 30/12/2021 para o e-mail amigodoestado@
planejamento .mg .gov .br, conforme legislação contida no art . 8° do 
Decreto n° 47.611/2019. Pelo mesmo prazo fica aberto à apreciação 
e manifestação de interesse dos órgãos e entidades da Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, conforme 
legislação contida no art. 6° do Decreto n° 47.611/2019. 

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2021 . 
rodrigo Ferreira Matias – Subsecretário do 

Centro de Serviços Compartilhados .
4 cm -22 1572512 - 1

 ExTrATo Do TErMo DE rESCISÃo AMIGávEL 
DE TErMo DE CoNCESSÃo GrATuITA DE uSo 

DE IMÓVEL Nº 1500.01.0934279/2020-45, 
pelas partes EMG por sua Secretaria de Estado de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAG e a Associação Buritis de Esportes e Cultura - ABESC

 rodrigo Ferreira Matias – Subsecretário do 
Centro de Serviços Compartilhados - CSC

2 cm -22 1572169 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo 
 CoNTrATo DE CoNCESSÃo oNEroSA DE uSo DE IMÓ-
VEL Nº 01/2021 - Processo SEI nº1500.01.0130090/2021-83. Partes: 
SEPLAG e a JoSÉ vALTEr DA SILvA . objeto: Concessão onerosa de 
uso de imóvel localizado na Rua Maria Isabel de São José, s/nº, bairro 
Nossa Senhora de Fátima, Bom Despacho, Minas Gerais . vigência: 12 
meses, a partir da publicação . valor mensal: r$ 1 .000,00 . Assinam: 
rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro de Serviços Compar-
tilhados, pela SEPLAG, e José valter da Silva .

2 cm -22 1572643 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Segundo termo aditivo ao contrato nº 9265967/2020(INF.4235) 
– Processo de Compra nº 1501561 67/2020 - Processo SEI nº 
1500.01.0956942/2020-20. Partes: SEPLAG e Companhia de Tecnolo-
gia da Informação do Estado de Minas Gerais -ProDEMGE . objeto: 
Prorrogação de vigência por 12 meses, acréscimo de 1,44%, amorti-
zação do serviço de instalação-operação assistida do sistema Imóveis-
GrP, alteração de cláusulas e atualização do item 3 .1 .3 da Cláusula Ter-
ceira . vigência: de 31 .12 .2021 a 30 .12 .2022 . valor: r$11 .189 .533,46 
(onze milhões, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e três 
reais e quarenta e seis centavos) . Dotação: 1501 04 122 080 4198 0001 
339040 03 0 10 1 . Assinam: rodrigo Ferreira Matias, pela SEPLAG, 
Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e roberto Tostes reis, pela 
ProDEMGE .

3 cm -22 1572389 - 1

 EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 68/2021
 Cedente: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)  
Cessionário: Empresa de Assistência Técnica e Extensão rural do 
Estado de Minas Gerais (EMATEr MG)  objeto: Cessão do servidor 
otávio Martins Maia MASP: 669 .004-4, ocupante do cargo efetivo de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) 
para o exercício doemprego comissionado de Diretor-Presidente, com 
ônus para o cedente mediante reembolso pelo cessionário . Convalida 
todos os atos e procedimentos atinentes à cessão do servidor pratica-
dos no período de 29/04/2021 até a data de publicação do Convênio.  
Vigência: até 31/12/2022

3 cm -22 1572216 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo NA MoDALIDADE LEILÃo–
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão comunica que reali-
zará osLeilõesNº 01, 02, 03 e 04/2022,por meio doSistema Eletrônico 
de Leilões – SELMG, que poderá ser acessado através do sitewww .lei-
loes .mg .gov .br, de lotes devEÍCuLoS oFICIAIS,EQuIPAMENToS 
E MATERIAIS DIVERSOS, provenientes dos Órgãos/Entidades 
do Estado de Minas Gerais, em sessão eletrônica que terá início no 
dia10/01/2022,às 08:00 (oito) horas.A visitação dos lotes poderá ser 
feita nos termos daCLáuSuLA TErCEIrAdos Editais de Leilão, dis-
poníveis nos siteswww.leiloes.mg.gov.brehttp://www.planejamento.
mg.gov.br/pagina/gestao-governamental/logistica-e-patrimonio/lei-
loes .Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones(031) 
3916-9870, 3916-9862, 3916-9904, 3916-9884, 3916-9872 e 3916-
9849 .- SEPLAG .
Marcos Eduardo Silva Soares- Superintendência Central de Logística 

- Centro de Serviços Compartilhados- CSC/ SEPLAG / MG.
4 cm -22 1572285 - 1

 ExTrATo DA rATIFICAÇÃo Do ATo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

 PROCESSO SEI N° 1500.01.0059319/2021-97
 PROCESSO DE COMPRA: 1501561- 37/2021

Com base em toda documentação acostada aos autos do Processo SEI 
nº 1500.01.0059319/2021-97, referente a Dispensa de Licitação, Pro-
cesso de Compras nº 1501561-37/2021, APROVO os procedimentos 
administrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n .º 
43.817/2004 e pela Resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº 
36328050 AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposições conti-
das no art . 24, inciso x da Lei Federal nº 8 .666, de 1993, nos termos do 
Parecer Jurídico n.º 182/2021, evento SEI nº 38269480, cujo objeto é a 
locação de imóvel localizado na rua rio de Janeiro, n .º 72, Nova Terra 
– Araçuaí/MG, com fins de instalação da Unidade de Atendimento Inte-
grado - uAI, por meio da Locadora S .DE SALES PADILHA . o valor 
da contratação corresponde a r$543 .500,00 (quinhentos e quarenta e 
três mil e quinhentos reais), que correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 1501 .04 .122 .041 .4099 .0001 .33 .90 .39 .20 .0 .10 .1

 rodrigo Ferreira Matias
 Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados-CSC

 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
5 cm -22 1572365 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº PS-950/21-01

firmado em 21/12/2021 entre RHUMO CONSULTORIA e a PRODE-
MGE . objeto: Prorrogação da vigência e atualização contratual .

1 cm -22 1572696 - 1

FuNDAÇÃo JoÃo PiNHEiro - FJP
1º TA Ao TErMo DE CooPErAÇÃo 

TÉCNICA - FJP/PJ-308/2021 – FJP, 
A EMPrESA MINEIrA DE CoMuNICAÇÃo x FuNDAÇÃo Tv 
MINAS CuLTurAL E EDuCATIvA . objeto: prorrogar por mais 10 
(dez) meses, a partir de 23/12/2021, o Termo de Cooperação Técnica 
FJP/PJ 001/2021. Vigência: 10 meses. 

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2021 . Mônica 
Moreira Esteves Bernardi/Vice-Presidente.

2 cm -22 1572257 - 1

 EXTRATO DE CONTRATO FJP/PJ- 312/2021
 Contratada: MS Traduções Ltda . - ME .objeto: Prestação de serviços 
de tradução/versão de textos acadêmicos, do idioma português para o 
idioma inglês, sob demanda, que serão prestados nas condições estabe-
lecidas no Termo de referência, anexo do Edital . valor: r$45 .000,00 
(Quarenta e cinco mil reais) . vigência: tem vigência por 12 (doze) 
meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais. Ref.: Pregão Eletrônico nº 41/2021, que será regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual nº 48.012/2020, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, e em conformidade com o 
parecer NJ/PJ - 196/21, (Evento36056823). Dotações orçamentárias: 
2061 12 364 77 4200 1 3 3 90 39 99 0 10 1; 2061 12 364 77 4201 1 3 
3 90 39 99 0 10 1; 2061 12 364 77 4202 1 3 3 90 39 99 0 10 1 . Belo 
Horizonte, 22 de dezembro de 2021 .

3 cm -22 1572398 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ProrroGAÇÃo
Extrato: Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 246/2019. 
Contratante: IPSEMG . Contratado: Talita Santos da Silveira Bettoni . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n. 246/2019 por mais 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: 
Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Assinatura: 02/07/2021. 
Assinam: Pelo IPSEMG: Anderson de souza Bruno e pelo Contratado: 
Talita Santos da Silveira Bettoni. Publicação extemporânea em virtude/
razão da tramitação interna/externa do processo.
Extrato: Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 218/2019. Con-
tratante: IPSEMG . Contratado: Guilherme Jose Medeiros de Moraes . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n. 218/2019 por mais 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: 
Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Assinatura: 02/07/2021. 
Assinam: Pelo IPSEMG: Anderson de souza Bruno e pelo Contratado: 
Guilherme Jose Medeiros de Moraes . Publicação extemporânea em vir-
tude/razão da tramitação interna/externa do processo.
Extrato: Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 230/2019. Con-
tratante: IPSEMG . Contratado: Bruno Couto Moreira . objeto: Cláu-
sula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credenciamento n . 
230/2019 por mais 12 (doze) meses. Fundamentação Legal: Art. 57, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Assinatura: 02/07/2021. Assinam: 
Pelo IPSEMG: Anderson de souza Bruno e pelo Contratado: Bruno 
Couto Moreira. Publicação extemporânea em virtude/razão da trami-
tação interna/externa do processo.

6 cm -22 1572611 - 1

TErMo DE rESCISÃo
Extrato: Termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 
4047186 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Gabriela Silveira Neves . 
objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação de ser-
viços de Fisioterapia (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da 
Lei Federal 8.666/93 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 
01/12/2021. Assinam: Pelo IPSEMG: Bernardo Luiz Fornaciari Ramos 
e pelo Contratado: Gabriela Silveira Neves .

2 cm -22 1572612 - 1

TErMo DE rESCISÃo
Extrato: Termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrí-
cula 3794067 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Fernanda Armnond 
Castro . objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação 
de serviços médicos (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da 
Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 
02/09/2021. Assinam: Pelo IPSEMG: Bernardo Luiz Fornaciari Ramos 
e pelo Contratado: Fernanda Armnond Castro . Publicação extemporâ-
nea em virtude/razão da tramitação interna/externa do processo.
Extrato: Termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 
3794067 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Karina Cindy Ladeia de 
oliveira . objeto: rescisão do contrato de credenciamento de presta-
ção de serviços médicos (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II 
da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assina-
tura: 06//12/2021. Assinam: Pelo IPSEMG: Bernardo Luiz Fornaciari 
ramos e pelo Contratado: Karina Cindy Ladeia de oliveira .
Extrato: Termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrí-
cula 3266598 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Eisenhower Pego de 
Sales Filho . objeto: rescisão do contrato de credenciamento de presta-
ção de serviços médicos (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II 
da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 
17/09/2021. Assinam: Pelo IPSEMG: Bernardo Luiz Fornaciari Ramos 
e pelo Contratado: Eisenhower Pego de Sales Filho . Publicação extem-
porânea em virtude/razão da tramitação interna/externa do processo.

5 cm -22 1572614 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo Do mEio AmBiENtE E Do DESENvoLvimENto SuStENtávEL
CoNFIrMAÇÃo DE PENALIDADE DE MuLTA

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Leste Mineiro cientifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa que confirmou a(s) penalidade(s) de multa aplicada(s) nos respectivos autos de infração. O autuado 
deverá entrar em contato com o Núcleo de Autos de Infração do Leste Mineiro, localizado na rua oito, nº 146, Ilha dos Araújos, Governador vala-
dares/MG - CEP 35.020-700, para a obtenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), a fim de quitar o débito devidamente atualizado no 
prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data desta publicação, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme o previsto no Decreto nº 47.383/2018. 
Para mais informações os autuados deverão entrar em contato com o referido Núcleo, ou através do telefone (33) 2101-7571, ou e-mail: nai.lm@
meioambiente .mg .gov .br .

Autuado Defesa /Valor (Sem atualização) AI
Aparecida rita da Silva Alves
CPF: *** .159 .086-** Sem defesa/ R$ 1.794,18 142429/2017

Fabrício de Souza ribeiro . Superintendente da Supram Leste Mineiro .

DECISÃo DoS BENS APrEENDIDoS EM ProCESSoS DE AuToS DE INFrAÇÃo
O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Leste Mineiro cientifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa sobre os bens apreendidos pelos respectivos autos de infração . Para mais informações os autuados 
deverão entrar em contato com o Núcleo de Autos de Infração do Leste Mineiro, no endereço: rua oito, nº 146, Ilha dos Araújos, Governador vala-
dares/MG, ou através do telefone (33) 2101-7571, ou e-mail: nai.lm@meioambiente.mg.gov.br.

Autuado AI Decisão sobre a apreensão
Avelina Madeira Nunes
CPF: *** .749 .166-** 207231/2019 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

Lucinario Meneses rodrigues
CPF: *** .417 .566-** 125788/2019 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

Marcos Paulo romanhol
CPF: *** .360 .666-** 194240/2019 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

Fabrício de Souza ribeiro . Superintendente da Supram Leste Mineiro .

CIENTIFICAÇÃo DE AuTo DE INFrAÇÃo
Nos termos do artigo 57 do Decreto nº 47.383/2018, ficam os autuados abaixo indicados, cientificados da lavratura de auto de infração em razão do 
descumprimento da legislação ambiental estadual, com o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para apresentar defesa junto à 
15ª Cia PM MAmb ou efetuar o pagamento da multa. Comunicamos que findo o prazo abaixo estipulado sem atendimento, será declarada, por termo, 
a ausência de manifestação do autuado, com a definitividade de todas as penalidades impostas e as demais consequências definidas na legislação 
vigente, sendo promovido o regular andamento do processo . Para mais informações os autuados deverão entrar em contato com a 15ª Cia PM MAmb, 
localizada na Av. Sidônio Otoni, nº 699 – Joaquim Pedrosa, Teófilo Otoni - CEP 39800-224 ou através do telefone (33) 3087-2800.

Autuado/CPF AI Fundamentação
Leonis rodrigues dos Santos
CPF: *** .832 .828-** 283147/21 Dec.47.383/18 - Anexo III - Cód. 301 A

Fabrício de Souza ribeiro . Superintendente da Supram Leste Mineiro .

DECISÃo DoS BENS APrEENDIDoS EM ProCESSoS DE AuToS DE INFrAÇÃo
O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Leste Mineiro cientifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa sobre os bens apreendidos pelos respectivos autos de infração . Para mais informações os autuados 
deverão entrar em contato com a 15ª Cia PM MAmb, localizada na Av. Sidônio Otoni, nº 699 – Joaquim Pedrosa, Teófilo Otoni - CEP 39800-224.

Autuado Nº do AI Decisão sobre a apreensão
Sudeli ramos da Silva Pereira
CPF: *** .610 .308-** 275624/2021 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

Fabrício de Souza ribeiro . Superintendente da Supram Leste Mineiro .

CoNFIrMAÇÃo DE PENALIDADE DE MuLTA
O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Leste Mineiro cientifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa que confirmou a(s) penalidade(s) de multa aplicada(s) nos respectivos autos de infração. O autuado 
deverá entrar em contato com a 15ª Cia PM MAmb, localizada na Av. Sidônio Otoni, nº 699 – Joaquim Pedrosa, Teófilo Otoni - CEP 39800-224, para 
obtenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para quitar o débito devidamente atualizado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data 
desta publicação, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme previsão do Decreto nº 47.383/2018. Para mais informações os autuados deverão 
entrar em contato com a referida Cia PM pessoalmente, ou através do telefone (33) 3087-2800 .

Autuado Defesa /Valor (Sem atualização) AI
Newton Sérgio Antunes Pereira
CPF: *** .344 .466-** Defesa intempestiva/ R$ 3.762,89 274862/2021

Fabrício de Souza ribeiro . Superintendente da Supram Leste Mineiro .

CIENTIFICAÇÃO DE EMENDA DE DEFESA/RECURSO
Tendo em vista a apresentação de Defesa/Recurso Administrativo contra os Autos de infração abaixo relacionados, sem o preenchimento dos requisi-
tos formais previstos nos artigos 59 e 60 do Decreto nº 47.383/2018, concede-se o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação do presente 
edital, para a emenda da peça de defesa/recurso e encaminhá-la à 15ª Cia PM MAmb, localizada na Av. Sidônio Otoni, nº 699 – Joaquim Pedrosa, 
Teófilo Otoni - CEP 39800-224. Ressalte-se que o não atendimento desta cientificação, no prazo concedido, resultará na aplicação definitiva da pena-
lidade, conforme dispõe o artigo 65 do Decreto nº 47.383/2018. Para mais informações os autuados deverão entrar em contato com a referida Cia PM 
pessoalmente, ou através do telefone (33) 3087-2800, ou pelo e-mail 15ciapmmamb@pmmg.mg.gov.br.

Autuado AI Pendências
Antônio vieira Silva
CPF: *** .748 .356-** 274271/2021 Comprovante de pagamento da taxa de expediente

Fabrício de Souza ribeiro . Superintendente da Supram Leste Mineiro .
34 cm -22 1572528 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
 CoNCESSÃo DE AuTorIZAÇÃo PArA 

INTErvENÇÃo AMBIENTAL 
A Supervisora regional da urFBio Jequitinhonha do IEF torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental, conforme 
o(s) processo(s) abaixo identificado(s):
*Agropecuária AOS LTDA/Córrego Barro Vermelho-Fazenda Cacho-
eira - CNPJ/CPF: 08.642.xxx/0002-10- Supressão de cobertura vegetal, 
com destoca, para uso alternativo do solo.Diamantina /MG, Processo 
Nº 2100.01.0052187/2021-82, em área autorizada de 128,2491. Vali-
dade: Concomitante com o Licenciamento Ambiental Simplificado – 
LAS, á partir da data de sua emissão . 

a) Eliana Piedade Alves Machado . Supervisora .
3 cm -22 1572236 - 1

rEQuErIMENTo DE DAIA
A Supervisora regional da urFBio rio Doce do IEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
* CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 - 
Análise de requerimento Para Intervenção Ambiental Convencional 
Para Supressão de cobertura vegetal nativa, para uso alternativo do 
solo, área requerida: 4,4653 ha;
Intervenção com supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de pre-
servação permanente – APP, área requerida: 5,1083 ha;

Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas área reque-
rida: 46,8271 ha com corte de 710 indivíduos arbóreos. – Ipanema/MG 
– Processo Nº 2100.01.0054939/2021-80: em 21/12/2021.

(a) Adriana Spagnol de Faria . Supervisora da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade rio Doce .

4 cm -22 1572366 - 1

TErMo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA 
FIrMADo ENTrE o INSTITuTo ESTADuAL DE FLorESTAS 
– IEF E o MuNICÍPIo DE DorES Do INDAIá CoM FINS DE 
APoIo AS ATIvIDADES Do IEF NA rEGIÃo . Este Termo de Coo-
peração não envolve a transferência direta de recursos financeiros para 
qualquer dos partícipes, nem tampouco indenizações, caso as ações 
previstas não sejam realizadas . As despesas necessárias à execução 
deste Termo de Cooperação, tais como relacionadas à pessoal, deslo-
camentos, viagens e outras que se fizerem necessárias, serão assumi-
das pelos Partícipes dentro de suas respectivas atribuições e cobertas 
por dotações orçamentárias próprias dos respectivos orçamentos . o 
prazo de duração do presente Termo de Cooperação Técnica será de 60 
(sessenta) meses e sua vigência terá início a partir da DATA DE SuA 
PuBLICAÇÃo . Data da assinatura: 21 de dezembro de 2021 . Foro: 
Divinópolis .  a) LuCIANA FáTIMA DE rEZENDE oLIvEIrA – 
Supervisora da unidade regional de Florestas e Biodiversidade Centro 
oeste – IEF b) ALExANDro CoELHo FErrEIrA - Prefeito Muni-
cipal de Dores do Indaiá/MG.

4 cm -22 1572372 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202112230019100158.
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