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Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - SEMAD/SUPRAM NORTE-DRRA - 2022

Montes Claros, 28 de dezembro de 2022.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE ENTRE SI  CELEBRAM DIFLOR EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA –  FAZENDA SOBRADO E  A
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD PARA PARA ADEQUAÇÃO DE EMPREENDIMENTO À
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

Pelo presente instrumento DIFLOR EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA – FAZENDA SOBRADO, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.720.384/0001-29, com
endereço na Rodovia MG 307, km 21,5, zona rural de Botumirim - MG, neste ato representado, conforme procuração, por Mateus Tadeu Ferreira Lima,
gerente de qualidade e meio ambiente, inscrito no CPF sob o nº 097.729.196-05, doravante denominado(a) COMPROMISSÁRIO(A) firma o presente
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC perante a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD,
aqui representada pela Subsecretária de Regularização Ambiental, Sra. Anna Carolina da Mo�a Dal Pozzolo, conforme nomeação prevista no Decreto
530, de 05 de janeiro de 2021 e posse em 12/01/2021, com sede no Prédio Minas, 1º e 2º andar, Cidade Administra�va do Estado de Minas Gerais
Rodovia João Paulo II, 4143, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais Cep: 31630-900, doravante denominada COMPROMITENTE,  e nos
termos dos arts. 32, §1º e 108, §3º, do Decreto Estadual nº 47.383, de 02 de março de 2018, observadas as cláusulas e condições seguintes:

Considerando que, conforme o previsto no art. 225, caput, da Cons�tuição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo caracterizado como o “conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem �sica, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, consoante o art. 3º, I, da Lei Federal nº 6.938, de 31
de agosto de 1981;

Considerando que o art. 16, § 9º, da Lei Estadual nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, prevê que aquele que es�ver exercendo as a�vidades sem
licença ambiental ou autorização ambiental competente terá as suas a�vidades suspensas até que obtenha licença ambiental ou autorização devida ou
firme termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental, com as condições e prazos para funcionamento do empreendimento até a sua
regularização;

Considerando o art. 32, §1º, do Decreto Estadual nº 47.383, de 2 de março de 2018, que prevê a possibilidade de con�nuidade de operação da
a�vidade ou do empreendimento concomitantemente ao procedimento de licenciamento em caráter corre�vo por meio da assinatura de TAC junto ao
órgão ambiental competente, independentemente da formalização do processo de licenciamento;

Considerando a ADI 1.0000.20.589108-8/000, na qual o Poder Judiciário em sede de embargos de Declaração decidiu: “(...) garan�r a eficácia dos
Termos de Ajustamento de Condutas celebrados até o julgamento dos presentes embargos. e, no mérito, acolheram parcialmente os embargos de
declaração  com  efeitos  infringentes,  nos  termos  do  voto  do  desembargador  Marco  Aurélio  Ferenzini,  para  conferir  interpretação  conforme  a
Cons�tuição, de maneira que se reconheça a possibilidade de celebração do TAC, desde que respeitados os princípios da precaução e da prevenção,
observando-se as balizas das notas técnicas emi�das pelos órgãos ambientais do poder execu�vo estadual. Decisão por maioria de 14 (quatorze)
votos.

Considerando  que  o(a)  COMPROMISSÁRIO(A)  teve  o  processo  de  licenciamento  ambiental  analisado  junto  à  SUPRAM  NM,  processo  SLA  nº
4496/2021, formalizado em 15/06/2021, arquivado em 27/12/2022.

Considerando que o(a) COMPROMISSÁRIO(A) firmou Termo de Ajustamento de Conduta com a SUPRAM NM em 20/07/2020, com validade de 02 
anos.

Considerando o(a)  COMPROMISSÁRIO(A)  solicitou  em 07/04/2022 a  prorrogação do TAC  celebrado,  conforme documentos  SEI  nº  44815983 e
46441498;

Considerando que a Resolução SEMAD 3043/21 estabelece que o prazo para celebração de Termos de Ajustamento de Conduta é de 12 meses, sendo
prorrogável por igual período, não sendo por este mo�vo possível prorrogar o termo anteriormente firmado.
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Considerando a impossibilidade de prorrogação do termo firmado e que as obrigações assumidas no TAC anterior foram devidamente cumpridas pelo
empreendedor, conforme Relatório Técnico nº 22/SEMAD/SUPRAM NORTE-DRRA/2022, documento SEI nº 54871281.  

Considerando que a  análise  dos  aspectos  técnicos  e  de  conformidade  processual  realizada  pelo  órgão  ambiental  constatou  a  possibilidade  da
con�nuidade da Operação do empreendimento Fazenda Sobrado, mediante execução das medidas impostas neste TAC;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, de

acordo com as seguintes disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DE COMPROMISSO

Cons�tui objeto deste instrumento o estabelecimento das condições e prazos para adequação do empreendimento Fazenda Sobrado à legislação
ambiental, incluídas a devida regularização ambiental, a execução do controle de suas fontes de poluição e a reparação dos danos eventualmente
causados, para con�nuidade de sua operação, conforme CLÁUSULA SEGUNDA. A Fazenda Sobrado é composta pelas seguintes matrículas, todas do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Grão Mogol: 9063, 5982, 5119, 3645, 3629, 3628, 3627, 3626, 3625, 3624, 3623, 3622, 3621, 3620,
3619, 3618, 3617, 3616, 3607, 3606, 3605, 3597, 3581, 1383, 1291, 1290, 1126, 526, 440, 429, 424, 419, 418, 391, 390, 389, 382, 379, 377, 370, 369,
368, 361, 351, 349, 339, 333, 314, 311, 309, 306, 219, 213, 209, 205, 198, 197, 89, 43,42, 26, 18, 15, 10,

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  O  objeto  deste  TAC  compreende  as  a�vidades  de  culturas  anuais,  semiperenes  e  perenes,  silvicultura  e  cul�vos
agrossilvipastoris, exceto hor�cultura, código G-01-03-1 da DN 217/17, com área ú�l de 9.110,04 ha, porte grande e potencial poluidor degradador
médio, com uso dos recursos hídricos já regularizados conforme Cer�dões de Registro de Uso Insignificante de Recursos Hídricos de nº 187514/2020 e
262107/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O presente instrumento não antecipa ou afasta a necessidade de obtenção de cer�dões, alvarás, licenças e autorizações de
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, marcadamente, licença ambiental, autorização para intervenção ambiental
e outorga de direito de uso de recursos hídricos, que, por ventura, façam-se exigíveis, e que deverão ser tratadas exclusivamente no âmbito do
procedimento administra�vo cabível e autorizadas por decisão do órgão competente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES A SEREM OBSERVADAS PELA COMPROMISSÁRIA

Pelo  presente  termo,  o(a)  COMPROMISSÁRIO(A)  obriga-se  a  cumprir  as  condições  e  medidas  abaixo  descritas,  observando rigorosamente  seus
respec�vos prazos.

Item 01:  Formalizar processo de regularização ambiental, contemplando todas as a�vidades desenvolvidas no empreendimento e seu real porte.
Prazo: em até 180 dias após a assinatura do TAC.

Item 02: Adotar prá�cas de manejo e conservação do solo. Estas prá�cas devem contemplar no mínimo controle de águas pluviais com instalação e
manutenção de bacias de contenção e camalhões ao longo das estradas e carreadores, principalmente nas áreas de maior declividade, de modo a
combater de forma efe�va situações de erosão do solo e carreamento de sólidos para áreas de drenagem. Apresentar semestralmente  relatório
técnico e  com registro  fotográfico (com coordenadas geográficas)  das  medidas  implantadas  e  dos  locais  onde foram aplicadas  tais  medidas  de
controle.  Prazo: Semestralmente, durante a vigência do TAC.

Item 03: Apresentar informações técnicas a respeito dos métodos de controle fitossanitário adotados no empreendimento, bem como informar quais
defensivos são u�lizados com as respec�vas fichas técnicas e receituários agronômicos. Prazo: Durante a vigência do TAC. Apresentação do relatório
anualmente.

Item 04:  Manter a execução de programa de combate a incêndios florestais, com equipe própria ou em parceria treinada, com ações voltadas a
prevenção como treinamento de funcionários,  manutenção de equipamentos,  vigilância,  monitoramento, construção de aceiros e diminuição de
material  combus�vel,  bem  como  do  combate  propriamente  dito.  Os  equipamentos  para  combate  a  incêndios  devem  estar  disponíveis  no
empreendimento. Apresentar relatório técnico descri�vo com registro fotográfico, anualmente,  com a comprovação de implantação das medidas
descritas acima. Prazo: Durante a vigência do TAC. Apresentação do relatório anualmente.

Item 05: Durante a fase de tratos silviculturais o empreendedor deverá disponibilizar nas frentes de trabalho estruturas provisórias para des�nação
ambientalmente correta dos efluentes domés�cos. Apresentar semestralmente relatório com registro fotográfico demonstrando o atendimento deste
item, bem como comprovar a des�nação ambientalmente correta dos efluentes. Prazo: Imediato, durante a vigência do TAC.

Item 06: O local para armazenamento de combus�veis e o local de armazenamento dos agrotóxicos devem estar conforme a(s) norma(s) aplicável(is)
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vigente(s). E ainda possuir toda infraestrutura necessária para evitar possíveis danos e/ou degradação ambiental. Comprovar as medidas de controle
instaladas nestas estruturas. Prazo: Durante a vigência do TAC. Apresentar comprovação no relatório anualmente.

Item 07: As embalagens vazias de agrotóxicos/defensivos agrícolas deverão ser devolvidas aos seus fabricantes, nos termos da lei federal nº 7.802 DE
11 DE JULHO DE 1989. Apresentar semestralmente relatório com os comprovantes de devolução, comprovando o atendimento a este item. Prazo:
Durante a vigência do TAC.

Item 08: Fica vedada a ampliação ou implantação de novas a�vidades na área do empreendimento sem a prévia autorização do órgão ambiental.
Prazo: Durante a vigência do TAC.

Item 09: Fica vedada a intervenção ou supressão de vegetação na�va na área do empreendimento sem a prévia autorização do órgão ambiental.
Prazo: Durante a vigência do TAC.

Item 10: Fica vedada a intervenção em recursos hídricos sem a prévia autorização do órgão ambiental. Prazo: Durante a vigência do TAC.

Item 11: Fica vedada qualquer intervenção ou supressão em áreas de cavidades naturais e no seu entorno em até 250 metros. Deverá ser preservada a
Área Diretamente Afetada (ADA) e a área de 250 metros de seu entorno. Prazo: Durante a vigência do TAC.

Item 12: Relatar formalmente a SUPRAM NM todos os fatos que ocorram no empreendimento que causem ou possam causar impacto ambiental
nega�vo, imediatamente após a constatação, bem como qualquer mudança e/ou modificação em processos e/ou nos equipamentos que causem
qualquer alteração em algum parâmetro ambiental do processo produ�vo, bem como as medidas adotadas para mi�gação dos impactos. Prazo:
Durante a vigência do TAC.

Item 13: Poderão ser incluídas no referido TAC novos itens após a formalização de processo conforme análise e vistoria do órgão. Prazo: Durante a
vigência do TAC.

Item 14: Executar o Programa de Automonitoramento, demonstrando o atendimento aos padrões definidos nas normas e legislações vigentes. Prazo:
Durante a vigência do TAC.

Programa de Automonitoramento

1. RESÍDUOS SÓLIDOS, REJEITOS E OLEOSOS

1.1 Resíduos abrangidos pelo sistema MTR-MG

Apresentar, SEMESTRALMENTE, a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR, emi�da via Sistema MTR-MG, referente às operações realizadas
com  resíduos  sólidos,  rejeitos  e  oleosos  gerados  pelo  empreendimento  durante  aquele  ano,  conforme  determinações  e  prazos  previstos  na
Deliberação Norma�va Copam 232/2019.

Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberação Norma�va Copam nº 232/2019.

1.2 Resíduos não abrangidos pelo sistema MTR-MG

Enviar SEMESTRALMENTE a SUPRAM NM, o compilado e os relatórios mensais de controle e disposição dos resíduos sólidos, rejeitos e oleosos
gerados, contendo, no mínimo os dados do modelo abaixo, bem como a iden�ficação e a assinatura do responsável técnico pelas informações, ou,
alterna�vamente, a DMR, emi�da via Sistgma MTR-MG. Enviar ainda, a comprovação da regularização ambiental dos locais de des�nação dos resíduos
sólidos gerados no empreendimento, bem como os comprovantes de entrega dos resíduos nestes locais.

Prazo: seguir os prazos dispostos na DN Copam 232/2019.

A apresentação dos relatórios deve seguir o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado para o empreendimento.

Resíduo Transportador DESTINAÇÃO FINAL
QUANTITATIVO total do semestre

(tonelada/semestre)

Obs.Denominação
e  código  da
lista  IN
IBAMA
13/2012

Origem Classe
Taxa  de
geração
(kg/mês)

Razão
social

Endereço
completo

Tecnologia
(*)

Des�nador  /
Empresa
responsável

Quan�dade
des�nada

Quan�dade
gerada

Quan�dade
armazenada

Razão
social

Endereço
completo

(*) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos.
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1- Reu�lização 6 - Co-processamento

2 - Reciclagem 7 - Aplicação no solo

3 - Aterro sanitário 8 - Estocagem temporária (informar quan�dade estocada)

4 - Aterro industrial 9 - Outras (especificar)

5 - Incineração

OBSERVAÇÕES:

• Em caso de transporte de resíduos sólidos Classe I - perigosos, deverá ser informado o número e a validade do processo de regularização ambiental
do transportador.

• Em caso de alterações na forma de disposição final dos resíduos sólidos a empresa deverá comunicar previamente a Supram NM para verificação da
necessidade de licenciamento específico.

• Fica proibida a des�nação de qualquer resíduo sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais, inclusive lixões e bota-fora, conforme Lei Estadual
nº 18.031/2009. Para os resíduos sólidos Classe I – perigosos, e para os resíduos de construção civil, a referida lei também proíbe a disposição em
aterro sanitário, devendo, assim, o empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente quanto à des�nação adequada desses resíduos.
Os resíduos de construção civil deverão ser gerenciados em conformidade com as Resoluções Conama nº 307/2002 e nº 348/2004. Todos os resíduos
sólidos gerados devem ser des�nados em empreendimentos regularizados ambientalmente e aptos tecnicamente.

• As doações de resíduos deverão ser devidamente iden�ficadas e documentadas pelo empreendedor. Desse modo, as notas fiscais de vendas e/ou
movimentação, bem como documentos iden�ficando as doações de resíduos poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalização.
Portanto, deverão ser man�dos disponíveis pelo empreendedor.

• O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG, que são aqueles elencados no art. 2º da
DN 232/2019, deverá ser apresentado semestralmente, em apenas uma das formas supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de documentos.

• A des�nação/disposição final ambientalmente correta de todos os resíduos gerados no empreendimento, deve ser conforme as formas listadas na
Polí�ca Estadual de Resíduos Sólidos, Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009.

Item 15: Apresentar relatório consolidado que comprove a execução de todos os itens do TAC, com as datas e os números dos protocolos realizados, e
ainda indicando aqueles que foram feitos de forma intempes�va. Prazo: 20 dias após o vencimento do TAC.

*Salvo especificações, os prazos de atendimento são contados a par�r da celebração do presente Termo de Ajustamento de Conduta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Incumbe ao(à) COMPROMISSÁRIO(A) apresentar relatórios que comprovem a execução dos Itens (enumerar itens aos quais
este parágrafo se aplica) nos prazos estabelecidos, devidamente acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, caso cabível.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O(A) COMPROMISSÁRIO(A) deverá comunicar à COMPROMITENTE, 30 (trinta) dias antes do vencimento de qualquer prazo,
a impossibilidade de cumprimento de obrigações assumidas,  apresentando requerimento de alteração de prazo ou de conteúdo,  instruído com
jus�fica�va devidamente comprovada, informando nova data, se for o caso, para execução, sob pena de ser cons�tuído(a) em mora.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As alterações de conteúdo aceitas pela COMPROMITENTE se efe�varão após a emissão de Nota Técnica sucinta e O�cio de
informação ao compromissário.

PARÁGRAFO QUARTO – As alterações de prazo aceitas pela COMPROMITENTE serão comunicadas ao(à) COMPROMISSÁRIO(A) mediante o�cio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTROLE, DA FISCALIZAÇÃO E DO MONITORAMENTO

Este instrumento não inibe ou restringe, em qualquer hipótese, as ações de controle, fiscalização e monitoramento da COMPROMITENTE ou de
qualquer órgão ambiental fiscalizador face ao(à) COMPROMISSÁRIO(A), nem limita ou impede o exercício de suas atribuições e prerroga�vas legais e
regulamentares, em especial, a aplicação de sanções administra�vas decorrentes do exercício do Poder de Polícia.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso julgue necessário, a COMPROMITENTE realizará vistorias na área do empreendimento objeto deste Termo, obje�vando
verificar o cumprimento das condições e medidas ajustadas na CLÁUSULA SEGUNDA.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO
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DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O  descumprimento  total  ou  parcial  do  compromisso  assumido  implicará  na  rescisão  do  presente  TAC  e  sujeitará  o(a)  COMPROMISSÁRIO(A),
ressalvados os casos previstos na CLÁUSULA SEXTA, ao que segue:

1. (Suspensão/Embargo) total e imediato(a) das a�vidades;

2. Multa de 4.500 (quatro mil e quinhentas) UFEMGs por obrigação descumprida (CLÁUSULA SEGUNDA);

3. Adoção imediata das sanções administra�vas previstas na legislação vigente, notadamente, o Decreto Estadual nº (47.383, de 2 de março de 2018 /
47.838, de 9 de janeiro de 2020);

4. Encaminhamento imediato de cópia do processo administra�vo que contém o TAC à Advocacia-Geral do Estado para execução.

CLÁUSULA QUINTA – DA EFICÁCIA DO INSTRUMENTO

O presente instrumento produz efeitos a par�r de sua celebração, tendo eficácia de �tulo execu�vo extrajudicial, consoante o disposto no art. 5º, §6º
da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e no art. 784, II, da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  Este  termo  é  celebrado  no  uso  do  dever-poder  discricionário  da  Administração  Pública  e,  portanto,  segue  critérios  de
conveniência e oportunidade avaliados quando de sua elaboração. Deixando de subsis�r esses critérios ou advindo outros que ensejem nova avaliação
de mérito administra�vo, este Termo poderá ser revogado, com comunicação à COMPROMISSÁRIA.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUEM A RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO

A eventual inobservância pelo(a) COMPROMISSÁRIO(A) de quaisquer das obrigações, condições e prazos estabelecidos no presente Termo, desde que
comprovadamente  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  nos  termos  do  art.  393,  do  Código  Civil  Brasileiro,  não  configurará  o  seu
descumprimento, devendo ser imediatamente comunicada e jus�ficada à SUPRAM NM, que, se for o caso, fixará novo prazo para o adimplemento
da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), mediante o�cio encaminhado ao (à) COMPROMISSÁRIO(A) .

PARÁGRAFO ÚNICO – O encerramento defini�vo das a�vidades da compromissária, por si só, não autoriza o inadimplemento das medidas ajustadas
no presente termo, devendo ser analisado pela COMPROMITENTE o cumprimento das medidas acordadas para equacionamento do passivo ambiental
gerado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE SUCESSÃO

A assinatura do presente TAC obriga o cumprimento, em todos os termos e condições, ao(à) COMPROMISSÁRIO(A) e seus eventuais sucessores, a
qualquer �tulo, responsáveis pelo empreendimento ou a�vidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO SIGNATÁRIO

O gestor signatário do instrumento e responsável por sua conformidade com a legislação, sendo que, caso se verifique irregularidades, o TAC poderá
ser declarado nulo, com responsabilização do agente envolvido.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente instrumento será de doze meses, com a possibilidade de prorrogação jus�ficada por igual período.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O requerimento para prorrogação do TAC deverá ser protocolado até 30 (trinta) dias antes do seu vencimento e não importa
na sua aprovação automá�ca. A prorrogação do TAC se efe�vará após avaliação do cumprimento das cláusulas e assinatura de termo adi�vo pelas
partes, permanecendo válido até manifestação do compromitente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão da Licença de Operação Corre�va torna sem efeitos as obrigações ainda vigentes constantes da CLÁUSULA
SEGUNDA deste TAC, desde que contempladas no processo de regularização ambiental.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, para dirimir as questões decorrentes do presente TAC, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

SEI/GOVMG - 58541356 - Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_impri...

5 of 6 11/01/2023 10:48



E assim, por estarem devidamente acordadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, passando todos os documentos referidos no
presente termo, inclusive os atos cons�tu�vos per�nentes, a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos nele es�vessem.

Belo Horizonte,

Pela COMPROMITENTE:

_________________________________________

Anna Carolina da Mo�a Dal Pozzolo

Pela COMPROMISSÁRIA:

_________________________________________

Mateus Tadeu Ferreira Lima

Documento assinado eletronicamente por Anna Carolina da Mo�a Dal Pozzolo, Subsecretário(a), em 06/01/2023, às 19:45, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mateus Tadeu Ferreira Lima, Usuário Externo, em 09/01/2023, às 10:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Pedro da Silva Filho, Usuário Externo, em 09/01/2023, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por MARKSON BORBA FONSECA, Usuário Externo, em 09/01/2023, às 11:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 58541356 e o código CRC 230A5E1D.

Referência: Processo nº 1370.01.0054662/2022-54 SEI nº 58541356
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