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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Esladual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência de Projetos Prioritários SUPPRI

3 Pelo^presente TERMO DE COMPROiflSSO DE COiTPENSAçÃO FLORESTAL - MATA
ATLÀNTICA, de um lado a SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, doravante denomínado TOMADOR DO
COMPROMISSO, com sede à Cidade Administrativa - Rodovia Papa Joáo Paulo ll, no 4143 -
Bairro Serra Verde - Edifício Minas -' 2" andar, no município de Belo Horizonte/Mc,
representada, neste ato, pelo Superintendente da Superintendência de P@êtos Prioritários -
SUPPRI, Sr. Rodrigo Ribas, MASP 1.220.634-8, e do outro lado, CJE Empreendimentos
lmobiliários S:A, inscrita no CNPJ sob o número 20.163.915/0001-25, com endereço Rua
Ministro Orozimbo Nonato, 215 - andaÍ í l - sala í 110, Bairro Vila da Serra, Município de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.006-053, doravante dênominada
COMPROMISSÁRIA do empreendimento Três Vales, representada na forma de
PROCURAÇÃO por Carlos Francisco Chaves Brasil, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido no
Rio de Janeiro/RJ, portador da cédula de identidade no MG 3.320.343, SSPiMG, CPF no

712.500.936-00, domiciliâdo na rua Rio Verde, 651 apto 702, Bairro Carmo Sion, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.310-750, nos termos da lS Sisema n' 0212017 , com base na
Constituiçáo Federal de 1988, na Lei Federal no 11.42812006, no Decreto Federal n'
6.660/2008, Lei n' 12.65112013, na Recomendação N" 005i2013/MPMG, Portaria IEF no
30i20í 5, e;

Considerando que a EMPRESA formalizou junto à SUPPRI processo de compensaçáo
preconizada na Lei no 11.42812006, em razão do Processo Copam no 2292612015100112016,
atividade enquadrada na Deliberaçáo Normativa COPAM no 21712017 nos códigos E-04-01{
e E-03-01-8 Classe 4, que se refere a Licença Ambiental LAC 2 - licença prévia concomitante
com licença de instalaçáo, do emprêendimento Três Vales, no município de Nova Lima;

Considerando que o Processo Copam no 2292612015100112016 foi deliberado pela Câmara de
Atividades de Infraestrutura de Energia, Transportê, Saneamento e Urbanização - CIF e que
o processo de Compensação Florestal é consequência do Projeto Executivo de Compensação
Florestal, o qual foi aprovado por esta superintendência;

Considerando que o empreêndimento Três Vales solicitou a supressão de 0,5276 hectares de
vegetaçáo nativa do Bioma Mata Atlántica, caiaclerizada como Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio de regeneração. e, portanto, apresentou proposta de
compensação florestal preconizada na Lei no 1 'l .42812006;

Considerando que a proposta de compensação compreende â destinação de área para a
conservação através de instituição de servidão ambiental, em câráter perpétuo, de uma área
de 1, í 0 hectares de Floresta Esitacional Semidecidual em estágio médio de regeneração,
localizada na mesma microbacia hidrográfica (SF5 - Rio das Velhas), de propriedade de
Quintas de Vila Rica S.A referente à matricula 42.993, inserida no município de Nova Lima;

Considerando o artigo 17 da Lei Federal n" 11.42812006 clc artigos 26 e 27 do Decretô Federal
no 6.660/2008, que estabelecem as formas de destinação de área equivalente à desmatadá,
para o cumprimento da medida compensatória de caráter obrigacional;
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TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL POR INTERVENçÃO EM
MATA ATLÂNTICA - SERVIDÃO FLORESTAL

No 02t2020

Cidade Administrativa - Rodovia Papa Joáo Paulo ll, no 4143 - Bairro Serra VeÍde - Edificio Minas. Z" anojr.
CEP: 31.630-900 - Beto Horizonte/ MG - Tel.: 3916-9293
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Governo do Estado de Minâs G€rais
Sistema Estâdual de Meio Ambiente e Desenvolyimento Sustentável
Superintendência de Projetos PrioritáLrios - SUPPRI

Considerando, portanto, o dever legal da COMPROMISSARIA de compensar a supressão de
vegetação nativa com as mesmas características ecológicas em ruzâo da intervenção
pretendida no Bioma de Mata Atiântica, e nos termos da regúlarização ambiental do Processo
de lntervenção Ambiental - Processo Administrativo COPAM no 2292612015100112016

Considerando que a extensão territorial oferecida pelo empreendedor a fim de compensar a
supressão rcalizada é superior ao mínimo exigido pela legislação federal, atendendo,
incfusive, o percentual do disposto no ârt. 40, § 4 o da DN COPAM 7312004 que exige, no
mínimo, que a compensação da área pela supressão da Mata Atlântica seja corespondente
ao dobro da área suprimida;

Considerando que, para a proposta de compensaçáo foram apresentados mâpa
georreferenciado e memorial descritivo, elaborados por profissionais habilitados, que são
objetos deste Termo de Compromisso de Compensaçáo Florestal (TCCF);

Considerando que o TCCF será registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos;

Considerando que a área destinada a compensação a título de servidão ambiental perpétua
será averbada à margem da matrícula da propriedade receptora;7

Considerando que o Termo de Compromisso de CompensaÇão Florestal é título executivo
extrajudicial, a teor do que dispõe expressamente o art. 50, § 60 da Lei 7.34ZlBS c/c o lnciso
lX, do art. 783, do CPC - Lei 13.'Í05, de 1610312015;

As partes resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO
FLORESTAL. com força de Título Executivo Extrajudicial, mediante as seguintes cláusulas e
condições, sob pena de respectivas cominaçôes.

CLAUSULA PRIi'IEIRA. DO OBJETO

i,t

1 .1 - O presente Termo de Compromisso tem por objeto estabelecer a medida compensatória
de natureza florestal prevista no art. 17 da Lei Federal no 11 .42812006 c/c artigos 26 e 27 do
Decreto no 6.660/2008, em decorrência da iptervençáo em vegetação nativa pertencente ao
Bioma Mata Atlântica, conforme apurado nos autos do processo de licenciamento ambiental
do empreendimento, Processo Copam no 22926120151OO1 12016

cLÁusuLA SEGUNDA - DAS OBR|GAçÕES DA COtrtpROMtSSÁRlA

Pelo presente Termo a COMPROMISSÁR|A se compromete a:

2.2 - Averbar às margens da matrícula do imóvel receptor, no Cartório de Registro de lmóveis
competente, a medida de compensação preconizada na Lei no 11.42812006, Lei de Proteção
ao Bioma de Mata Atlântica, nos termos do Parecer Único SUPPRI 0658581/2019. objeto de
aprovação pefa Câmara de lnf.a-estrutura na 30a Reunião Extraordinária, em 2411012019,
conforme abaixo especificado:

QUADRO DA TNTERVENçÃO - PROCESSO COPAM N"22926t2015tq}1t2016

'2
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2.1 - Registrar o presente Termo de Compromisso no Cartório de Registro de Títulos e
Documentos.
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UADRO RESUMO DA ÁR-EA PROPOSTA - INSTITUI Ão nr srnvmÃo .LnrsrEI.ITÂ.I-

2.5 - Próvidenciar, às suas expensas, a publicação do extrato deste lnstrumento, no Diário
Oficial de Minas Gerais, no prazo máximo de 30 (trinta dias) contados de sua assinatura, bem
como averbação à margem da matrícula do imóvel receirtor nos prazos consignados conforme
cronograma, em Cartório compêtente.

2.6 - A COMPROMISSÁRA fica obrigada a comprovar o cumprimento das obrigaçóes ora
assumidas junto à SEMAD / SUPPRI, apresentando os seguintes iÀstrumentos:

l. Cópia do Registro deste TCCF junto ao Cartório de Titulos.e Documentos,

ll. cópia da matrícula receptora da compensação com a averbação da servidão ambiental em
caráter permanente/ perpétuo; 
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Fa-se do l,icrenciamcnto LAC- 2 - LicenÇa Prévia /Liccnça de Implantação
Empreendedor CJE Empreendimentos Imobilirtios S.A
CNPJ , CPI] 20.163.9t510001-25
Ilmprccndimento Três Vales
C lassc .l

[,ocal izaçào Km 3-l da BR-356
llitc in Rio São F'rancisco
Sub-bacia Rio das Velhas

Área
inlen inda

Area (ha) Microbacia \lunicipio

0.5276
Cónego da
Codoma

No\a Lima
Flo(esta Estacional Semidecidual em
Estásio Médio de Rcsengração

Coordenadas

l.at. 20"10'49.21"S'

Lat. 20"1l'7.58"S

l.ong. ,13'55'l .63"O
(área rodo\ ia):
Long. 43'55'5-78"O
(área avenidâ)

DÂTTIM SIRGAS 2OOO

TOTÂL DA ÁREÁ INTERVINDA SUJETTA A COMPENSA,ÇÃO = 0,5276 hectares

(art, l7 dâ LEf N" I1.428/2006 c/c art. 27 do Decreto n' 6.660/2008 e Portâriâ IEF n. 30/2015)
COMPENSÂÇÃO: INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO AMBIENTAL

Fitofisionomiâ
Área de

Compensaçâo
(ha)

CooÍdenadâs
Geográficas

Microbâciâ
Hidrográfica

Município
(MG)

Propriedâde
Mâtrículr do

imóvel
receptor da

Compensaçâo

Arca
Proposta

FESD médio | .10

Lât.
20.t t't9.04"s'
Long.
43.55',40.07"O

DATUM
SIRGAS 2OOO

Nova
l.imâ

Fazenda
Retiro dos

Maia

Matricula n'
42-993 Lv.2

RC

TOTAL DA ÁREA PROPOSTA = I,IO hectâre§

Governo do Estado de Minâs Gerâis
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência de Projetos Prioritários SUPPRI

2.3 - Averbar às margens da MatrÍcula no 42.993 do Cartório de Registro de lmóveis de Nova
LimaiMG de Nova Lima/MG, no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da efetiva
regularização fundiária, conforme cronograma, até março de 2O2O, a área de compensação a
título de Servidão Florestal/Ambiental Permanente que perfaz o total de 1 ,10 hectare,
localizado na Sub-bacia do Rio das Velhas, município de Nova Lima/MG.

2.4 - Arcar com todos os ônus e encargos para o cumprimento das obrigações assumidas no
presente Termo de Compromisso de Compensação Florestal (TCCF).
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FitoÍisionomias ai'etadas
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Codoma
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4.1 - O descumprimento das obrigaçóes fixadas no presente instrumento implicará na
cobrança, mediante ação executiva, de multa mensal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) por mês de atraso, contados a partir do primeiro dia do descumprimento de quaisquer
das obrigações contidas na cláusula segunda.

Governo do Estâdo de Minâs Gerâis
Sistemâ Estâduâl de Mêio Ambiente e Desenyolvimento Süst€ntável
Superintendência de Projetos Prioritrírios - SUPPRT

lll. Cópia da publicação do extrato do presente Termo na lmprensa Oficial.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCA

3.1 - Este Termo de Compromisso terá vigência regulada conforme os prazos estabelecidos
para cumprimento de cada obrigaçáo assumida pela COMPROMISSÁRIA, em especial ao
que dispóe a Cláusula Segunda do presente Termo de Compromisso.

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES

4.2 - O valor da multa pelo inadimplemento das obrigaçôes assumidas nestê Termo, no
momento do pagamento, será atualizada e destinâda ao órgão ambiental, de acordo com a
legislação vigente, que aplicará o recurso proveniente em suas áreas deÍicitárias, observando
os procedimentos da Lei no 8.666/93 e demais necessárias.

4.3 - O atraso no cumprimento das obrigaçóes pÍevistas na Cláusula Segunda sujeitará a
COMPROMISSÁR|A além da multa do item 4.1 desta cláusula, às penalidadês de suspensáo
e/ou cassaçáo da licença ambiental a ele outorgada, além das demais sançôes de natureza
cível, penal e administrativa, preconizadas na legislação vigente.

4.4 - A incidência da aplicaçáo de multa prevista no "item 4.1 " no que se referem,
exclusivamente, às averbações às margens da respecliva matrícula receptora da
compensação contemplada na Cláusula Segunda deste instrumente ficará suspensa nos
casos fortuitos e força maior, supervenientes a data da assinatura do presente Termo, desde
que devidamente formalizado e comprovado junto, ao órgão ambiental, imediato a sua
ocorrência, com vista à solução e cumprimento efetivo.

4-5 - A cobrança das multas previstas nesta cláusula não prejudica a propositura de âção civil
pública, com objeto consistente em condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigaçôes
de fazer ou náo fazer, em atendimento ao disposto na Lei Federal no 7.U7, de 24 de junho de
1985.

CLÁUSULA QUINTA. DAS DISPOSIçOES GERAIS

5.1 - As obrigações assumidâs e previstas neste instrumento são exigíveis nos modos e
prazos nele convencionados, independentemente de qualquer notificação ou aviso preliminar,
judicial e extrajudicial.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gêrais, para nele se
dirimirem quaisquer questões -oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de
qúalquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadüâl de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

E, por estarem certas e ajustadas, firmam as partes o presente Termo de Compromisso de
Compensaçâo Florestal, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo indicadas.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2O20

i)'1
; F.egi:,lrc de T íiuics e Dcc

R:'rs lr2
u r:1en tc3

J
Carlos Francisco Chaves Brasil

cPF 712.500.936-00
CJE Empreendimentos lmob

MA 0

^§$-
R

Suoeri
P aoÉi s:qrú. úedC«.r'ro
c^srr t(5!q19AU- S S
tD J"l G lr0a0 ü XZ

ntendência de P os Prioritários

Quanüalâde de atos prâticados: 0

A:o\3; prâicrCo(3) poí
o-E

Enâ:ê510.96 i;
0J.sL[s a ralil

,40

3'i'abêllonato de Noüs de Beto Horironte, Mc
Pêconheço. porsêmelhançâ. a(s) rssin atu rú {s) de
iDMY13053) CARLOS FRA}/C|SCO CHAVES BRÂS|L -'_
(§MY13054) RODRTCO RTBAS 

-

eir lestemunho da verdrde.
Belo H oÍtzontê. 201022020 12:30:25 3i463
SEi-O DE CONSULTAi DMY13053
tODIGO DE SECURANçA: 4560.0503.0

TESTEMUNHAS

Nome: V/are:
7

s5 RsC

tr13 J' s L:

REG. DE TITULOS E

TOCOLO N" 2217ô -
,o8112- Fd.227v1229

Co!4{o EnU,: R! 70.36- TIJ: F! í9.a3- R€c§np.: ff a2r -Vdo.F i.t Ct !r.oO -
CôdEa !,20r-9{1) 5202-7 {1). SSSO9 í r, Or Or { {31

ETIAU€TÁ

ltl
Nome:l.uzr
CPF gg1 ç4 za"

rM)A

31
q

PODEi JrEdÀE O . tJX6 - CORREOÊDORI^4EFÀ! OE JU!íçÁ
1À i.et.lD ô Ítü6. Deu.Mtod. Hovi !im.

AELOOÊ@{aULT ;OBJTatTa
coolGO DE SECUilNçA: o(,22.ra1! 03.t!a2

Oü.ü .b.. ô .rs Dil r.b.: 6
ariil} rEie.bl3i oór rô^âEn sa!. n Âe - ES.EHÉ

0,4r . v.br Fl[l: Êl sil,00
rE.,ró hl165r/../o..liri'l!3,ú

i-il,àlil;ttl lil
fflítE|:;
EitriltEÊ;
r iíflirlat'Jd
l9 r:{É*1rr{v--\Emd ra ra 3É. ÍFJ: Ra 1

/ _co\c. .l rá.. oÀí. áro,. \\
,.í-:-.. *n.!.'
\*1§'

cidade Adminislrativa - Rodovia pâpa Joáo paulo ll, n" offiirro s"rm v"ro"' CEP: 31.630-900 - Belo Horizonte/ MG - Tet.: 3916-9293

",1

- Edifício Minas. 20 andar

1

,'ç4 Ç ra-ro ,fonzl
CPF: 06+ 8/t 5-06 - oo

Regisfo no 21156
- Da§:21rc2n020

Va,a



VÉRSO EM

BRAhICO


