
ffi GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Su perintendência de PÍoietos Prioriüírios

Empreendimento: Mineração Mono do lpê S.A.

CPF , CNPJ: 22.9O2.554t10001-17.

Município: Brumadinho - MG.

Selecione o motivo do seu peücionaniento:

RI. SEMAD

i0lÍÍmu

1. PROCESSOS DIGITAIS lusro._-[0]l0 -_

uru -1L0.,f,:J1S-

SLA:

(......) Dispensa de EIA/RIMA

(......) Avaliação de intervenção em rio de preservação de meio ambiente

(......) Aprovação de não comprometimento de função especifica de conectiúdade da área
(Vetor Norte)

(......) Aprovação de justificativa técnica de que a instalaçâo do empreendimento implicará na

sua operação, conforme preústo no Art. 8, §3o da DN 2t7lL7 .

......) Parecer técnico de não incremento da ADA

......) Termo de Ajustamento de Cordúa - TAC

(

(

( ....) Outros:

1.2 OUTORGA DE DIRE]TO DE USO DE RECURSOS HíDRrcOS

No da solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental

..) Requerimento de novo processo. -

..) Requerimento de rerrcvação de Portaria.

..) Requerimento de reüficação de Portaía.

SLA (caso haja):
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......) Requerimento de retificação de Portaria de outorga coletiva.

......) Requerimento de cadastro de usos isentos de outorga.

......) Requerimento de reanálise de oLltorga.

......) Notificação de intenenção emergencial.

......) Requerimento de autorização de perfuração de poço tubular.

......) Outros

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2O2O.

PR0T0C0L0 DE ENTRAD\ l
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l.l AUTORIZAÇõES PRÉVIAS RELATIVAS A CARACTER]ZAÇÃO DO PROCESSO DE
LlCENCIAMENTO AMBIENTAL DIGÍTAL:

No da solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental



1.3 (......) AUTORTZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO AMBTENTAL VTNCULADAA PROCESSO
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

No .da solicitação no Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA:

1.4 (..:...) RENOVAçÃO DE LTCENÇA DE INSTALAçÃO

1.5 SOLTCTTAÇÕES pÓS LlcENCIAMENTO AMBTENTAL

No do processo no Sistema de Licenciamento Ambiental SLA:

(X) Entrega de cumprimento de condicionantes

(......) Reúsão de condicionantes

(......) Prorrogação de licenças

(......) Adendos ao parecer

(......) Analise de recurso interposto por deferimento, indeferimento, arquivamento ou anulação
de licença.

(......) Outros:_

2. PROCESSOS FíSrcOS

2.1 PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS EM PROCESSOS FíSICOS EXISTENTES.

Selecione uma das opções abaixo (Somente para casos de protocolo de documentos
em processos Íísicos lá existentes):

(X) Opto por incluir DAE neste peticionamento referente aos custos da reprografia, desde que
não se trate de mapas ou plantas. (Somente para casos de piotocolo de documentos em
processos físicos já exastentes)

(......) Opto por erviar os documentos deste peticionamento através do serviço de correios,
ciente que estes de\€rão chegar à Supram no prazo máximo de 07 dias, sob pena deste
peücionamento ser irvalidado. (Somehte paÍa casos de protocolo de documentos em
processos físicos já existentes).

Nota.' Os documentos postados o€/,os qrreios deverão ser idêntias aos Fticiona&s
via SEl. Em casô de divergência serão ansiderados os documentos encaminhados via
sE.

Observação: Para fins de tempestividade, considera-se protocolados os documentos
na data de geração do recibo eletrônico de protocolo do SEl.



Assunto: Descreva aqui o assunto de sua comunicação

Declaro para os deüdos fins que aceito e adiro epressamente por receber intimações relaüvas
aos processos de competência do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos -
SISEMA (Semad, lEF, lgam e Feam), por meio de correio eletrônico, através do Sistema
Eletrônico de lnformações - SEl, nos termos do Decreto 47.22212077.

Para tal fim, indico o endereço eletrônico supra referenciado, comprometendo-me a inÍormar,
inclusive, alteraçôes posteriores.

Declaro, ainda, estar ciente de que, em se tratando de inümação por meio de correio eleüônico,
esta considerar-se-á eÍeüvada no 10 (décimo) dia a contar do erwio da mensagem, caso não
haja oúro prazo estabelecido no documento de intimação enviado.

Brumadinho, 12 de agosto de2O2O.

Documento assinado eletronicamente por Guilhernre Raposo de Faria, Usuário
Externo - Coordenador, em t2lOBl2OzO, als 13:36, conÍorme horário oÍicial de Brasilia,

A autenticidade deste documento pode ser conÍerida no site
http://sei. m g. gov.br/sd/controlador externo.php?

, inÍormando o código veriÍcadorac do
18139038 e o código CRC BF2gDBFE

ReÍerência: Processo no 1370.01.003258612020-47 SEI no 18139038

.1
com fundamento no art. 60, § 10, do Decreto no 47.222. de 26 de julho de 2017.
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Brumadinho, 1 l de agosto de 2020

CaÉa Ext 08012020

Ao Senhor Rodrigo Ribas

Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

Cidade Administrativa - Belo Horizonte - MG

Prezado Senhor,

A Mineração Morro do lpê S.4., sociedade anônima inscrita no CNPJ/IVF sob o no

22.902.554'110001-17, sede e foro na cidade dê Brumadinho. êstâdo de Minas Gerais, na

Rodovra Fernão Dias 8R381 (parte), Km 520, Zona Rural, CEP 35460-000, vem,

respeitosamente. apÍesentar o Termo de Compromisso referente a Compensação Florestal de

Mata Atlântica celebrado na SEMAD, compreendendo a parte que não consta no termo fÍmado

com o lEF, em cumpÍimento a condicionante n.o 06 requerida no Parecer técnico do Projeto

MorÍo do lpé 6 Mtpa

É o que cabia, neste momento. relatar, colocando-se à disposição para os esclarecrmentos

lulgado necessárlos

Respeitosamente,

IPE
MINERAÇÃO
MOFFO OO IPE

\

Guilherme Raposo de Faria

Mineração Morro do lpê S.A.

Saullo Davidson Zanetti

Mineração Ívlorro do lpê S.A.

Endereço: Rodovia Feroáo Dias 8R 381 - Km 520 - CEP: 35.460-000 - Brumadinho - MG
Caixa Postal: 22

Telefone: (31 i 361á-181 1 - E-mail: guilherme.raposo@ipemineracao.com

Referêncla: Cumprimento da Condicionante n.' 06 reÍerente ao Processo - PA n'
37478t2016t031t2018.
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IPJ
Anexo 0'1 - Termo dê Compromisso de Compensação de Mata Atlântica firmado na SEMAD

MINEHAÇÂO
MORAO M IPE

Endereço: Rodovia Fernáo Diâs BR 381 - Km 520 - CEP: 35.460-000 - Brumadinho - MG
Caixa Postal: 22

Telefone: (31) 3614-1dÍ1 - E-mail: guilherme.raposo@ipemineracao.com



TERMO DE COMPROMISSO OE
COMPENSAçÃO FLOREST^AL POR
INTERVENÇAO EM MATA ATLANTICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - SEMAD E A MINERAÇÃO
MORRO DO tPÊ S.A. No [04/20201

Pelo presente instrumento, a empresa Mineração Morro do lpê S.A. inscrita no CNPJ sob

no 22.902.55410001-'17, com endereço na Rodovia BR 381 Km 520, Zona Rural, Município

de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, CEP 35460-000, com fulcro na Constituição

Federal de 1988, nas Leis Federais no 13.665/2018, no 9.605/1998, no 11.428/2006 e seu

Decreto regulamentador n' 6.660/2008, no 12.65112013. bem como na Lei Estadual no

7.77211980, Decreto Estadual no 47.74912019 e Portaria IEF no 30/2015, neste ato

representada pelo Sr. Gustavo Bastide Horbach, brasileiro, inscrito no CPF sob n'

641 .684.845-72 e Registro Geral sob n" 1.121.795.114 SSP/RS, e o Sr. Rodolfo de Araujo

Moreira Coello Torres, brasileiro, inscrito no CPF sob n' 116.950.770-00, registrado na

OAB/RJ sob o n.o 161.989, ambos com endereço profissional na Rodovia BR 381 Km 520,

Zona Rural, Í\4unicípio de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, CEP 35460-000, se

compromele, por meio deste ,termo, 
perante a SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD, com sede nA CidAde

Administrativa - Rodovia Papa Joáo Paulo ll, no 4143 - BatÍrc Serra Verde - EdifÍcio Minas.

2o andaÍ, no município de Belo Horizonte/MG, representada, neste ato, pelo

Superintendente de Projetos Prioritários, Sr. Rodrigo Ribas, t\ilAsP 1.220.634-8, a

promoveÍ compensação por intervençóes ambientais realizadas, nos teÍmos e condições a

seguir expostos.

1.1 - O presente TeÍmo de Compromlsso tem por objeto estabelecer a medida

compensatória de natureza florestal prevista nos arts. 17 e 32 da Lei Federal no 11.42812006

c/c artigos 26 e 27 do Dêcreto no 6.660/2008, em decorrência de intervenÇão em vegetação

nativa pertencente aq Bioma Mata Atlântica, conforme apurado nos autos do processo de

licenciamento ambiental do empreendimento, PA COPAM N" 37478/2016/031/2018, cujo

PARECER UNICO DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL - SUPPRI-02/2019, ObtCVC A

Sccretâria dc llstrdo de l\leio Àmbiellte € Desenloh imento §ústentár'el

$,

,\ 
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Rüa [:spirito Sânk, n'.195, J'âídar,.enlro - Belo Horizonte- lIG. CEP:30.t60.0J0 ]'one:(Jl)J228-77011

Governo do Estado de Minas Gerais
Sbtema Estadüâl de llleio .4.mbiente e Desetrvolvimento §uslentável
Superintendência de Pmjetos Prioritários - SUPPRI

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO



Covt'rno tlo Estado de Nlinas Gerais
Sist€mâ Estaduâl de Nleio Ambiente e Desenvolvimento Susterltárel
Sulcrintendência de Proietos Prioritários - SUPPRI

chancela e aprovação na 31â Reunião Extraordinária da câmara Temática de Proteção à

Biodiversidade e de Áreas Protegidas - CPB, realizada em 08/0512019.

CLÁUSULA SEGUNDA . DAS OBRIGAÇOES ON COMPROMISSARIA

Pelo presente Termo a COMPROMISSÁRIA se compromete a

2.1 - Promover a regularização Íundiária de uma área de 212,18 hectares localizada nos

imóveis abaixo identiÍicados, os quais integram os Parque Nacional da Serra do Ganderela e

Ívlonumento Natural da sqrra da Moeda, na sub-bacia do Rio das velhas e Rio Paraopêba

respectivamente.

OUADRO RESUMO DA ÁREA PROPOSTA - DOAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

BE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Àrea
Proposla

Fitoíisionomia

Área de
Coín pensação
(ha)
Conse.vação

Aroa dê
Compênsaçào
(ha)
Recuperação

Microbacia
Hid.ogÍáíice

Municipio
(MG)

PÍopriedadê

Floreslâ
Estacional
Sêmidecidual '
Avancado/Médio

48.96 50.7068

Lat : ô8236
Long:785?10
SIRGAS2OOO

Rio
Velhas

das
Rio Aoma

CeÍado 37.84
37,7520

Lât.:68236
Long:785210
srRGAS2000

Rio
Vêlhas

das
Rio Acima

Fazenda
Vargem
do Lima

Campo Cerrado 14,16
14,2557

Lat.:682m
Long:785210
SIRGAS2OOO

Rio
Velhas

das Rio Acima
Raoâcima

F azenda
Vargem
do Limâ

Campo Rupestre
FerRrginoso

3.65
3.7 474

Lat.r 608882
Long:7757930
SIRGAS2OOO

Rio
PaÍaopeba

Ivloeda
Fazenda do
Sobràdinho

2.2 - Promover a doação da área dêscrita no item anterior, livre e desembaraçada de

qualquer Ônus. à União/Unidade de Conservação.

2 3 - Arcar com todos os ônus e encargos para o cumprimento das obrigações assumidas

no presente Termo dê Compromisso de Cdmpensação Florestal (TCCF)'

2.4 - Providenciar, às suas expensas, a publicação do enrato deste lnstrumento, no Diárlo

Oficial de Minas Gerais, rio prazo máximo de 30 (trinta dias) coniados de sua assinatura,

bem como averbaÇão às mârgens das matrículas dos imóveis receptoÍes nos prazos

consignados conforme cronograma, em Cartório competente.

2.5 - Comprovar o cumprimento das obrigações ora assumidas junto à sEMAD / SUPPRI,

apresentando os seguintes instÍumentos:

a) Cópia da publicação do.extrato do presente Termo na lmprensa Oficial;

strrclâriâ dc EsÍâdo de lleio.\mbientc e Desen§olviúenlo SüstentáYsl

Jl

s,
L/

2

Ruâ I.-§Iírito s,nll) |i'.1,5. .1" ândâr. ccnll.o - l]tk} Ilolizonte _ }tG. CllI': ]0.160.0]0 tonê:(31)]228-7701}

Coordenadas
GeogÍáíicas

Fazenda
VaÍgem
do Lima



Gover[o do Estadq de Minas Gerais
Sistems Estâduâl de Mcio Ambiente € Desêrtvolvimento Sustentável
Superintendência de Projetos Prioritários - SUPPRI

b) Cópia da matrícula Íeceptora da compensação com a averbação da doação efetivada à

União:

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.í - Este Termo de Compromisso terá vigência a partir da data da publicação da licença

ambiental a qual se vincula até o completo cumprimento do cronograma de execuÇão da

proposta de compensação e das obrigações assumidas por parte do signatário, as quais

deverão ser compÍovadas conforme disposto na clâusula 2.5.

CLAUSULA QUARTA . DA RESPONSABILIDADE

4.1 - O presente TeÍmo de Compromisso obriga, integralmente, a COMPROMISSARIA. bem

como as subsidiárias ou empresas que se originarem da fusão, cisão, incorporação ou

sucessoras a qualquer título dessa;

4.2 - Todas as obrigações assumidas e previstas neste Termo de Compromisso são

exigÍveis nos modos e prazos nele compromissados, independentemente de qualquer

notiÍicação ou aviso preliminar, .iüdicial ou extÍajudicial.

CLAUSULA QUINTA. DAS PENALIDADES

5.1 - O descumprimento total ou paÍcial das obrigaçôes assumidas no âmbito do presente

Termo de Compromisso implicará:

a) Aplicação imediata das sançôes administrativas previstas na legislação vigente,

notadamente, no Decreto Estadual n' 47.38312018, com encaminhamento de cópia do Auto

de lnfração ao lvinistério Público: /

b) Aplicação de multa no valor de 200 UFEMGS/ha ou fração (Duzentas Unidades

Fiscais do estado de Minas gerais);

c) Encaminhamenio de cópia do processo à Advocacia Geral de Estado - AGE - para

providências quanto à execuÇão do presente TCCF e dêmais medidas cabÍveis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A aplicação das penalidades prêvistas nesta cláusula se dará de

forma cumulat,va e náo afâsta a execução específica das obrigações assumidas pela

COMPROMISSÁRlA na forma. prevista na legislação aplicável.

CLÁUSULA SEXTA. DA EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO

Srrrctxrifl de Ustxdo dc ucio.\fibicote e Dcscn\ohintc to Susteítá\cl l
Rua l.:spírito sânto n"195,.1' ràdâr, centro - Belo Horkonte - IlG. CEP: 30.160.030 Fonc:(J I )32:8-?700

*)
Lt

'ü'Í
,t



(ioverno tlo Estado de Minas Gerais
Sistema Estâdual dt lleio Âmbiente e Deselvolvimento Sustentável
Superintenddncia de Projetos Í'rioritários - SLIPPRI

CLÁUSULA SETIMA - DO FORO

7.'1 - As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Ívlinas Geraas, para dirimirem

quaisquer questÕes o;iundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro.

por mais privilegiado que seja-

E, por estarem certas e aiustadas, Íirmam as partes o presente Termo de Compromisso de

Compensação Florestal, em 3 (lrês) vias de igual teor e forma, para todos os Íins.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2020.

I
. .^ i

\_ \v r,
oustâvb Bastide Horbach

CPF n"641.684.845-72

Mineração Morro do lpê S.A

COMPROMISSÁRtA

1//' .:-.,'
Rod-olfo de Araujo Moreira Coello Torres

CPF n" 1 16.950.770-00

Mineração tulorro do lpê S.A

COMPROMISSARI

Rod Ri

MASP ,1

SUPERINTENDENTE DE PROJ R ITARIOS

, SECRETARIA ESTADUAL DE ME MBIENTE

Secrctrri:r dc [:stàdo dc ]leio Ambientc e l)cscnl oh imento Sustcll(ár'cl l
Rür Espírilo Sârlo n"{95. .l'andar, centro - lrclo Horimntc- IUG. CEP: 30.160.11J0 Fone:(J I }J228-7700

6.1 - O presente Termo de Compromisso produzirá efeitos a partir de sua celebração e terá

eÍicácia de'título executivo extrajudicial, inclusive com relação às cominações de multa, na

forma dos arts. 50, § 6o, da Lei 7.347185, eart. 784, Xll, do Código de Processo Civil. sendo

desnecessária averbaÇão no registro de títulos e documentos, conforme Título lV da Lei n'

6.015/1973.

I

\V



Recibo EÍetrônico de protocolo - 18139(X0
Usrrário Externo (§ gnatário):
lP utilizado:
Data e Horário:
Tipo de Peücionamento:
Número do Processo:
lnteressados:

Guilherme Raposo de Faria
PÍotocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- SEMAD - FoÍmuláÍio de protocolo

- Documentos Complementares
- Documento carta Exr 080-2020

Guilherme Raposo de Faria

200.169.4.130

tzl08l2o20 73:36:05

Processo No\o
737 0. 0 L. 0032586 I 202047

18139038

18139039

O Usuáio Extemo acima identificado Íoi pÍeüamente aüsado que o peticionamento impona na aceitaçáo dos termm
é condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento pre\io, e na assinatuàaos
documentos nato-digitais e declaração de quê são autênticos os digitalizados, sendo responsárel ci\il, penal e
administrati\amente pelo uso indeüdo. Ainda" foi aüsado que os nÍEis de acesso indicad'os para os doéumentos
estaÍiam condicionados à anáise por seruidor público, que podêrá alterá{oF a qualquer momento sem necessidade de
préúo aúso, e dê que são de sua exclusi\a Íesponsúilidade:

o a conÍormidaíe entre os dados informâdos e os documentos:. a conseÍ\ação dos originais em papel de documentos digitalizados até quê decala o dirêito de,reüsão dos atos
praticados no pÍocêsso, paÍa que, caso solicitado, seiam apresentados paÍa qualquer tipo de conÍerência;. a realização por meio eletÍônico de todos os atos e comunicações pÍocêssuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidadê ponentura representad4

o a obserÉncia de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimênto pelo SEll
considerando-se tempestiuls os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, consideíado sempre o
horário oficial de BÍasília, independente do fuso horáÍio em que se encontre;o a consulta periódica ao SEl, a fm de \êÍificaÍ o recebimento de intimações eletÍônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode sêr conÍeÍida no portal na l emet
do(a) SecretaÍia de Estado de Meio Ambiente e Desemolümento Sustentá\ê[.
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IPE
MTNERAÇÃO
MORHO DO IPE

Brumadinho, 14 de Agosto de 2020.

Cartâ EXT 08712020

A Superintendência Regional dê Mêio Ambiente Central Metropolitana (SUpRAM-CM)
Belo Horizonte - MG

Referência: Apresentação do comprovante de pagamento da taxa - processo SEI-MG

1 370.0'1.0032586 1202047

A Mineração Ívlorro do lpê S.A., sociedade anônima inscrita no CNpJ/MF sob o no

22.902.554110001-17, sede e foro na cidadê de Brumadinho, estado de Minas Gêrais, na

Rodovia Fernão Dias. BR 381 (parte), Km 520. Zona Rural, CEp 35460-000, vem,

Íespeitosamente, apresenlar o comprovante de pagamento reíerente as taxa listada âbaixo.

ReprograÍia referente a Cumprimento da Condicionante n,o 06 refeÍente âo processo - pA
n" 37478120161031/2018. Processo SEI-MG 1370.01.0032586/2020.07

E o que cabia, neste momento, relatar, colocando-se à disposição para os esclarecimentos

julgado necessários

Atenciosamentê,

Gullhorme Rãp€Eo dÊ Ferlâ

Mlneracão Morro do lpô §,4,

-

Sâullo Dâfidrofi zanotu

i,llnorâqào morro do lpâ S,A,

Endereço: Rodovia Femão Dias BR 381 - Km 520 - CEP: 35.460-000 - Brumadinho - MG
Caixa Postal: 22ÍeleÍone: (31) 3614-181 1 - Email: guilherme.raposo@ipemineracao.coú
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IPE
MTNERAÇAO
MORRO DO IPE

ANEXO: TAXA DAE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA

Endereço: Rodoviafernão Diâs BR 381 - Km 520 - CEP: 35.460-000 - Brumadinho - MG
Caixa Postal: 22 Telefone: (31)3614-1811 - Email: guilherme.raposo@ipemineracao.com
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ECRETARIA DE ESTADO DE
AZENDA DE MINAS GERAIS

31t12t2020

22.902.554tOú1-17DOCUMENTO DE ARRECADAçÂO ESTADUAL -

90INERAÇÃO MORRO DO IPÊ S,A

3't a 311122020

M Oocuruiiô (áulúaçáo, diúda aÍva e paí@ráÉnto)

410102213908stlG

ôÍsáo

108r-s

SECREIARIA E§TADO MEIO AMEIENTE E

REPRMRAFüA

TAXA EXPEDIENTE - SEMAO 20,41

TOTÂL 2\,11

lníoÍmaçóes Co.nplêíÍiêítares;
cuMpRiMENÍO DA COND|CTONANTE 06 LP/L|@4r2om PA N" 3747&2016/03120í8 NÚMERO DE PROCESSO SEI-ÀIG 1370 01.003258ô/2020-47

Em c..o d. dúyldr q{.do e OAÊ pÍo.ür. r{o) SECRETARIÂ ESTÂDO MÊlô ÂMAIENTE E OESENVOLVIMENTO SUSÍENTAVÊL

P.eu. ro. h.ncor:. BRADESCo. CAIXA ECoNoMlcÂ FEDERAL - MERCANTIL Do BRAslL. SANTANDER - SlcOoB

Pa!s. tarÍôúÍ noa cot t pord.llba banêárloa: Agôncies Lotéíicasi MaisBB e Bânco Postal

8a. C.|rl, ..i. docnít clo dn . ... ..c.hldo.rcluct .tl.lra. r.L lúô do có.Ígo d. tettü oo lnha dlelttvrl.

Llnh! DtgltÁvol: 85650000000 0 2041O2132O'l 4 23112410102 4 21390850137 1

6rt""ri".É"

TOTAL R$ 20,41

85650000000 0 20410213201 4 23112410102 4 21390850137 1

ilr ffi lil rffi r fl l l ffi 1 il il §l l fl il ff ll trl ffi ll fl| il| il [ ü l H r ffi il l l lffi lll{ H lfi lll l I

dl

2

,. m{.rc* ,@rF hr4SÉCRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

31t'1

DOCUMENTO DE ARRECADAçÃO ESTADUAL . 3 22.902.554tOO01-17

90
MINERAÇÀO MORRO DO IPÊ S.A

410Í02213908s

BRUMADINHO MG

R$

TOTAL RS 20,41

3

BRUMADINHO

R$ 20.41

R$



SISBB - SISTE}íÀ DE INFORMÀCOES BÀNCO DO BRÀSIL

12/0A/2O2O - ÀUTO-À?ENDTMEI{TO - t4,23.32
0395600395

COMPROVÀNTE DE PAGÀMENTO

CIIENTB: GUILHERI,E RAPOSO DE FÀRIA

ÀGENCIÀ: 395-'6 corrÀ: 103.338-?

Convenio SECRET. FÀZBNDÀ Mc

Codigo de Barraa 85650000000-0 2O4L02t32O7-4

23L724AOAO2-L 2139085013?-1

Dáta do pagamênto |2/OS/202O
Valor ToEaI 2O,4,

DOCTIíENTO: 041203

ÀUTENTI CÀCÀO SISBB:

P.858 . 989. FoE. 600 .4CF



Recibo Eletrônico de Protocolo - 18252961

U§iário Externo (§ gnatiírio):
lP utilizado:
Data e Horário:
Tipo de Peticionamento:
Número do Processo:

lnteressados:
Guilheime Rapoóo de Faria

Protocolos dos Documentos (Número SEI):
- Compro\ante de Pagamento Reprografa

Guilheme Raposo de FaÍia

200.169.4.130

t4lOü2O20 t4:O7:37

lnterconente

1370. 01.0032586/2020-47

!8252960

O Usuário Externo acima identifcado foi preüamente aüsado qué o peticionamento importa na acêitàção dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciaÍnento préüo, e na assinatuÍa dos
documentos nato{igitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsáwl ciü|, penâl e
administrati\amente pelo uso indevdo. Ainda, Íoi aüsado que os nÍ\êis de acesso indicados paÍa os documentos
estaiam condicionados à análise por senidor público, que poderá alterá-los a qualqueÍ momento sem necessidade dê
pré\io aüso, e de que são de sua exclusi\a responsabilidade:

. a conformidade entre os dados informados e os documentos;
o a consenação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revsão dos alos

praticados no processo, paÍa que, caso solicitado, sejam apresentados paÍa qualquer tipo de conêrência; .. a realização por meio eletÍônico de todos os atos e comunicáções processuais com o próprio UsuáÍio Externo
ou. por seu intermédio, com a entidade poÍ\êntura representada:

o a obsenáncia de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do rêcebimento pelo SEl,
considerando-se tempesti\os os praticados até.as 23h59min59s do último dia do prazo, consideÍado sempre o
horario oficial de Brasília, independente do fuso hoiáÍio em que se encontÍe;

-. a consulta peÍiódica ao SEl, a fim de \êrificar o rêcebimento de intimações eletrônicas.

A existência dêste Recibo, do pÍocesso e dos documentos acima indicados pode ser conferida no PoÍta.l na lntemet
do(a) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desen\olümento Sustentá\êl.




