
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL COM FINS DE

RECUPERAçÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP,

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETO§

PRIORIÁRIOS - SUPPRI E A Ei'PRESA CJE ETUIPREENDIÍIIENTOS

Ii,IOBILIÁRIoS S.A, VÁLIDO PARA OS FINS OUE MENCIONA.

Pelo presente instrumento, a empresa CJE EMPREENDIMENTOS |MOB|L|ÁRIOS S.A,
Ínscrita no CNPJ sob o número 20.163.915/0001-25, com sede na Rua Ministro Orozimbo
Nonato, 215 - andar 11 - sala 1110, Bairro Vila da Serra, Município de Nova Lima, Estado
de Min_as Gerais, CEP 34.006-053, cujo empreendimento está localizado na área
denominada Retiro dos Maia sob as matrículas n' 42.984, 42.981, 42.985,42.988, 42.989,
66.137 ( antiga matricula 42.982),45.954,66.139 ( antiga matriculá 44.650 ),66.14'1 (antiga
matricula 42.983 ), 44.651, 44.870 registradas no Cartório de Registro de lmóveis da
Comarca de Nova Lima/MG com fulcro nâ lei estadual n.o 20.922, de 16 de outubro de
2013, com fulcro no at1- 225, § 30, da Constituição Federal, aft.214, §40, da Constituiçâo do
Estado de Minas Gerais, no art. 44, inciso Vll, da Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de
1981 e no art. í1 e paragrafo da Lei estadual no 20.922, de 16 de outubro de 2013, se
compromete por meio deste perante a SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
PRIORITARIOS com sede à Cidade Administrativa - Rodovia Papa João Paulo ll, no 4143 -
Bairro Sena Verde - Edifício Minas. 20 andar, no município de Belo Horizonte/MG,
representada, neste aío, por seu Superintendente, Sr. Sr. Rodrigo Ribas, MASP 1.220.63/.8,
compensar a intervenção realizada em Área de Preservaçáo Permanente, nos termos e
condições a seguir expostas.

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VrcÊNCIA DO COTTIPROMISSO

Este Termo de Compromisso terá vigência até o completo cumprimento do cronograma de
execução da proposta de compensação e das obrigações assumidas por parte do signatário.

II . CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO OO COIiPROMISSO E PRAZOS PARA
CUiIIPRIi'ENTO
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Governo do Estsôo de Minrs Gerâis
Sistems Estadü81 de Meio Ambiente e Dêsênvolíimênto Slrstentável
Superintendência de Pro.ietos hioritários - SUPPRI

Constitui objeto deste instrumento a obrigação de:

ll.í - Executar as medidas mitigadoras e compensatórias e'm atendimento às exigências
legais e às condicionantes do processo de regularização ambiental, Processo COpAM no
2292612015100112016, Íormalizado junto a Superintendência de Projetos prioritários, pâra
reabilitação dos processos ecológicos e ao abígo e proteção da fauna ê flora nativa,
conforme dispõe a Lei no 20.9222O13 e a Resolução Conama no 369/2006, constantes no
corpo do documento autorizativo AlA, conforme proposta de compensação aprovada pelo
órgão ambiental competente, que é parte integrante deste Termo de Compromisso.

Prazo: 5 anos a partir da data de emissão do documento autorizativo para intervenção
ambiêntal - AlA.

Cidade Administrativa - Rodovia Papa Joáo Paulo ll, no 4143 - Bairro Sena VeÍde - Edifício Minas. 20 andar.
CEP: 31.63G900 - Beto Horizonte/ MG - Tet.: 391ê9293
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Governo do Estâdo de Minâs Gêrâis
Sistemâ Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sllstentável
Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

ll.2 - Executar a proposta de compensaçáo apresentada para a Recuperação das Áreas de
PreservaÉo Permanente (APP), comprovando a recuperação por meio de relatório
fotográfico descritivo a serem apresentados semestralmente a Superintendência de Projetos
Prioritários durante 5 anos.

ll.3 - Executar o Projeto Técnico de Reconstituiçãg da Flora - PTRF apresentado como
medida compensatória pela intervenção ambiental autorizada no Processo COPAM n'
22926120151001t2016, parc a recuperação de áreas de preservaçáo permanente (APP) num
total de 5,78 ha, compreendendo o trecho específico de APP do afluente do cónego
codorna, dentÍo da Matricula no 42.982, inserida na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas ,

comprovando a recuperação por meio de relatórios fotográficos descritivos a serem
apresentados anualmente à Superintendência de Projetos Prioritários, durante 5 anos.

Prazo: durante 5 anos a partir da data de emissão do documento autorizativo para
intervenção ambiental - AlA.

III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE

lll.'l - O presente Termo de Compromisso de Compensação Ambiental obriga, integralmente,
as subsidiárias ou empresas que se originarem da fusáo, cisáo, incorporação ou sucessoras
a qualquer título do Signatário, o seu fiel cumprimento.

ll.2 - Todas as obrigações assumidas e previstas neste Termo de Compromisso são
iveis nos modos e prazos nele compromissados, independentemente de qualquer

notificação ou aviso preliminar, judicial ou elÍrajudicial

lll.3 - Providenciar, às suas expensas, o registro deste Termo de Compromisso perante o
cartório de Títulos e Documentos.

M - CLÁUSULA QUARTA . DAS CONSEOUÊNCNS DO DESCUITPRTiIENTO OO
COMPROMISSO

O descumprimento total ou párcial das obrigaçôes assumidas no âmbito do presentê Termo
de Compromisso implicará:

lV.í - Aplicação imediata das sançôes administrativas previstas na legislação vigente,
notadamente, o Decreto Estadual no 47 .383t2018;

lV.2 - Multa no valor de 200 UFEMG/ha ou fração (Duzentas Unidades Fiscais do estado
de Minas gerais);

lV.3 - Encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público;

lV.4 - Encaminhamento de-cópia do processo à Advocacia Geral de Estado - AGE para
providências quanto à execução do presente Termo de Compromisso e demais medidas
cabíveis ao caso.

E assim, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo relacionadas, passando todos os documentos referidos neste Termo de

Cidade Administráiva - Rodovia Papa João Paulo ll, no 4143 - Baino Sena Verde - Ediíicio Minas. 20 andar
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Compromisso, inclusive os atos constitúivos pertinentes, a fazer parte integrante deste
instrumento, como se transcritos nele estivessem.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2Ô19
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Governo do Estado de Minâs Gerâis
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust€nlável
Superintendência de Projetos Prioritários SUPPRI
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