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PuH0128 8212947 Alisson rabelo Arantes
GEQ0574 8224325 italo Moreira rocha
LuY1795 8248061 Luiz Fernando Modesto De oliveira
PZZ2684 8295744 vanir Soares Bueno
GQD2626 8260105 rosiane Dayse Sousa Silva
oBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JAri, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JAri-DEr/MG
1ª Junta Administrativa de recurso de infração
Presidente: EDSoN AirES DoS ANJoS
Súmula da 519 Sessão ordinária realizada em 29/10/2020
rECurSoS DEFEriDoS
Placa Proces* recorrente
PWi6409 8145971 Meire Neves Barbosa
oBS: Com relação ao recurso DEFEriDo, a restituição será feita sob 
forma de crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no 
DEr/MG . o requerimento de restituição de multa de trânsito e docu-
mentação necessária está disponível no site www .der .mg .gov .br .
rECurSoS iNDEFEriDoS
Placa Proces* recorrente
Puo2397 8226894 Jose Carlos Pereira
ELB3256 8209772 Joelma Pereira Da Silva
oPH6341 8331846 regina Magalhaes Cunha
JPY0458 8243129 Moises Gabriel Duraes
oLW6163 8204555 Solange Saroa Dos Santos
HGi6408 8230365 Senhora Maria Dos S Teixeira
GEJ6300 8971031 Estefani De Fatima Da Silva
Axx9808 8219538 Washington Luiz Da Silva
HGB9170 8968116 Fabio rodrigues Fonseca
GEJ6300 8971029 Estefani De Fatima Da Silva
GYx1511 8289395 Mateus Maia De olveira
oPD0848 8240820 Moises Louriano Marciano
PPM8354 8225454 Fibria Celulose S .a .
PPN5052 8213651 Fibria Celulose S .a .
NWN7647 8247101 Emj Transportes De Cargas Eireli Epp
HEW8710 8919053 Wesley rodrigues rocha
GQJ1988 8195861 Joao victor Paiva Sousa Andrade
QNY7429 8221825 Luiz Gustavo Lopes rocha
HGi6408 8253824 Senhora Maria Dos S Teixeira
oBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JAri, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .
Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JAri-DEr/MG
1ª Junta Administrativa de recurso de infração
Presidente: EDSoN AirES DoS ANJoS
Súmula da 520 Sessão ordinária realizada em 29/10/2020
rECurSoS iNDEFEriDoS
Placa Proces* recorrente
BCD0320 8954294 Paulo Maurilio Galvao
oBK1388 8274385 Jose Genario Alves Da rocha
CxH6399 8223101 Claudio Scarparo Silva
PFN1213 8282828 Galhardo De Souza Simplicio Dias
FFi5928 8257441 Felipe Jose Miguel Da Costa
oMH1927 8266731 rodrigo Souza Monteiro
ivG8169 8276582 Paulo Schneider E Cia Ltda
Pui9419 8261261 Antonio osvaldo Dos Santos
oPi3659 8271095 osair ines Da Cruz
oPH6341 8274561 regina Magalhaes Cunha
oPH6341 8332840 regina Magalhaes Cunha
HMZ6038 8253497 Alvaro Guilherme ribeiro Matos
EFF4028 8246976 Diego Pereira Barbosa
HCo1673 8322137 Claudio Soares Machado
HEx7880 8924166 Carlos Antonio Matos  Almeida
HMZ6038 8253511 Alvaro Guilherme ribeiro Matos
KPM6283 8283796 vanderli Goncalves De oliveira
HKA7785 8307498 Wellington Mauro Da Silva
HFu1426 8226826 Alex Marcio Lobo
oPJ7469 8240873 Francisco Gualter valadares
oBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JAri, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .
Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .

CoNSELHo DE TrANSPorTE CoLETivo iNTErMuNiCiPAL E 
METroPoLiTANo – CT - ATA DA 12ª rEuNiÃo oN-LiNE Do 
CoNSELHo DE TrANSPorTE CoLETivo iNTErMuNiCiPAL E 
METroPoLiTANo rEALiZADA AoS viNTE DiAS Do MÊS DE 
ouTuBro Do ANo DE DoiS MiL E viNTE . (20/10/2020) . Aos 
vinte  dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 9h30, (nove 
horas e trinta minutos), reuniram-se excepcionalmente de forma virtual 
em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19), o senhor Pre-
sidente Érico da Gama Torres, e os seguintes Conselheiros: Eliane Leite 
Dorella, Tenente Fernando de Abreu Armani, Fernando Antônio Soares 
Bezerra, Fernando Marcio Mendes, Gabriela Megre de Lima, Lorena 
Milagres Peron Antonacci, Márcio ivanei do Nascimento, Marcos de 
Castro Pinto Coelho e rodrigo Lazaro . o Presidente fez a conferência 
do quórum para o início da 12ª reunião (décima segunda), e, havendo 
número suficiente de Conselheiros titulares ou suplentes no exercício 
da titularidade, a reunião foi iniciada . Em prosseguimento, o Presidente 
posicionou aos Conselheiros sobre o andamento das questões propostas 
em reuniões anteriores . Comunicou também, que em razão da necessi-
dade de se ausentar para cumprir uma agenda, o Conselheiro Edilson 
Salatiel Lopes do DEr/MG, assumiria dando prosseguimento à reu-
nião, que passou a palavra aos conselheiros para relatos dos processos 
distribuídos, conforme pauta . ProCESSoS DELiBErADoS EM 
CoNForMiDADE CoM A LEi DELEGADA Nº 128, DE 25 DE 
JANEiro  DE 2007: orDEM Do DiA . DELiBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 317/2020: Auto de infração E000003395, recorrente: 
Empresa de Transporte Santa Terezinha Ltda ., deliberou, por unanimi-
dade, de ofício, pelo cancelamento do auto de infração . DELiBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo N° 318/2020: Auto de infração E000005717, 
recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar 
provimento ao recurso contra o voto do relator . Foi designado pelo Pre-
sidente, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, 
para redigir o voto vencedor, o conselheiro Márcio ivanei do Nasci-
mento . os motivos foram o descumprimento de horário pela empresa e 
o atraso na entrega do auto que não é aplicável . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 319/2020: Auto de infração E000004264, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso contra o voto do relator . (Foi designado pelo Presidente, de 
acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, para redigir 
o voto vencedor, o conselheiro Márcio ivanei do Nascimento . o motivo 
foi o descumprimento de horário, conforme especificado no QRF da 
linha . A empresa não declarou o cancelamento da viagem, expressa-
mente no QDMP . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 320/2020: 
Auto de infração E000005728, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso contra o voto do 
relator . Foi designado pelo Presidente, de acordo com o Art . 18, Pará-
grafo 2º, do regimento interno, para redigir o voto vencedor, o conse-
lheiro Márcio ivanei do Nascimento . o motivo é que o Decreto Esta-
dual prevê que o auto de infração será lavrado quando constatado a 
infração, não se determinando qual data . No caso foi lavrado quando 
constatado, por apuração a registro de reclamação . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 321/2020: Auto de infração E00005625, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso contra o voto do relator . Foi designado pelo Presi-
dente, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, 
para redigir o voto vencedor, o conselheiro Márcio ivanei do Nasci-
mento . o motivo foi o descumprimento ao previsto no QrF, além de 
que o auto poderá ser lavrado quando constatado infração e a entrega 
poderá ser por um dos meios estipulados no artigo 108 do rSTC . 
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 322/2020: Auto de infração 
E00004443, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maio-
ria, negar provimento ao recurso contra o voto do relator . Foi designado 
pelo Presidente, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento 
interno, para redigir o voto vencedor, o conselheiro Márcio ivanei do 

Nascimento . o motivo é que o Decreto Estadual prevê que o auto de 
infração poderá ser lavrado quando constatado a infração . No caso foi 
lavrado quando constatado por apuração a registro de reclamação . 
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 323/2020: Auto de infração 
E000001756, recorrente: Consorcio Linha verde-riT5, deliberou, por 
maioria, dar provimento ao recurso, determinando o arquivamento do 
auto de infração . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 324/2020: 
Auto de infração E00004635, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por unanimidade, negar provimento ao recurso . DELiBE-
rAÇÃo Do CoNSELHo N° 325/2020: Auto de infração E00004263, 
recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
326/2020: Auto de infração 185458, recorrente: Hailza Dias de A . Spi-
nola ME, deliberou, por unanimidade, não conhecer do recurso por 
intempestivo . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 327/2020: Auto 
de infração E00005519, recorrente: José Cordeiro Mendes, deliberou, 
por unanimidade, não conhecer do recurso por intempestivo . DELiBE-
rAÇÃo Do CoNSELHo N° 328/2020: Auto de infração E00003304, 
recorrente: Wilmar rabelo Borges, deliberou, por unanimidade, não 
conhecer do recurso por intempestivo . DELiBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo N° 329/2020: Auto de infração E00002354, recorrente: Gilvando 
vagner Balieiro, deliberou, por unanimidade, não conhecer do recurso 
por intempestivo . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 330/2020: 
Auto de infração E000005815, recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 331/2020: Auto de infração E000005825, recor-
rente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 332/2020: 
Auto de infração E000005826, recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 333/2020: Auto de infração E000005861, recor-
rente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 334/2020: 
Auto de infração E000005856, recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 335/2020: Auto de infração E000005759, recor-
rente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 336/2020: 
Auto de infração E000005569, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 337/2020: Auto de infração E000001129, recor-
rente: Empresa Gontijo de Transporte Limitada, deliberou, por maioria, 
negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
338/2020: Auto de infração E000001248, recorrente: Empresa Gontijo 
de Transporte Limitada, deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 339/2020: Auto de 
infração E00004267, recorrente: Expresso Gardênia Ltda, deliberou, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 340/2020: Auto de infração E000003549, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 341/2020: Auto de 
infração E000002741, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, 
por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 342/2020: Auto de infração E000003867, recorrente: via-
ção Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 343/2020: Auto de 
infração E000003622, recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., delibe-
rou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 344/2020: Auto de infração E000004047, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda ., deliberou por maioria, de ofício, pelo cance-
lamento do auto de infração contra o voto da relatora . Foi designado 
pelo Presidente, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento 
interno, para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Marcos de Castro 
Pinto Coelho . o entendimento é que o histórico da autuação nada tem a 
ver com os dispositivos legais citados . DELiBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo N° 345/2020: Auto de infração E000004101, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso .  DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 346/2020: Auto de 
infração E00004268, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 347/2020: Auto de infração E000004390, recorrente: 
viação unipenha Ltda ., deliberou, por maioria, dar provimento ao 
recurso determinando arquivamento do auto de infração contra o voto 
da relatora . Foi designado pelo Presidente, de acordo com o Art . 18, 
Parágrafo 2º, do regimento interno, para redigir o voto vencedor, o 
conselheiro Fernando Márcio Mendes . o entendimento é que o fato 
típico não se aplica ao caso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
348/2020: Auto de infração E000004226, recorrente: ouro Minas 
Turismo Ltda ., deliberou, por unanimidade, não conhecer do recurso 
por intempestivo . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 349/2020: 
Auto de infração E000003404, recorrente: Consorcio Estrada real - 
riT4, deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso, determi-
nando o arquivamento do auto de infração . outros assuntos de interesse 
do conselho de transportes: Foi proposto pelo presidente a pedido do 
Conselheiro Tenente Fernando de Abreu Armani, inversão dos relatos, 
em razão da necessidade de se ausentar da reunião antes do término . os 
Conselheiros aprovaram a inversão da pauta . A Conselheira Gabriela 
Megre de Lima – SiNTrAM, não relatou os processos a ela distribuí-
dos em virtude do horário ter extrapolado do previsto . Aprovação da 
ata: o Presidente (em substituição) coloca em votação a Ata da 12ª reu-
nião de 2020, sendo aprovada por unanimidade . Encerramento: Sem 
outras manifestações e nada mais havendo a tratar, o Conselheiro Edil-
son Salatiel Lopes, agradeceu a participação dos Conselheiros e encer-
rou a reunião às 12h30 . Eu, Neiva da Glória de Alcântara Miranda 
Marinho, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada pelos 
Conselheiros, será assinada por mim, bem como pelo Presidente 
(substituto) .

114 cm -05 1415797 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PúBLicA

HoMoLoGAÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 181/2020 . objeto: Preparação, produ-
ção e fornecimento contínuos de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, às unidades Prisionais do Lote 237: Presídio de Santos 
Dumont, Presídio de Barbacena e Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge 
vaz, em lote único, assegurando uma alimentação balanceada e em con-
dições higiênico-sanitárias adequadas . As refeições deverão ser desti-
nadas a presos e servidores públicos a serviço nas unidades . Homologo 
o processo licitatório Pregão Eletrônico 181/2020 que declarou vence-
dora a empresa Hr rEFEiÇÕES LTDA, CNPJ 05 .905 .254/0001-72 . 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública rodovia Papa João 
Paulo ii, n° 4143 - Edifício Minas, 5º andar Serra verde Cidade Admi-
nistrativa . Belo Horizonte, 05 de novembro de 2020 .

3 cm -05 1415707 - 1

 ExTrATo DE TErMo Do DESCENTrALiZAÇÃo 
DE CrÉDiToS orÇAMENTárioS Nº 11/2020

 PArTES: SECrETAriA DE ESTADo DE JuSTiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLiCA - SEJuSP, Órgão Titular do Crédito – oTC e o 
DEPArTAMENTo DE EDiFiCAÇÕES E ESTrADAS DE roDA-
GEM Do ESTADo DE MiNAS GErAiS – DEEr/MG, Órgão Geren-
ciador do Crédito – oGC, com interveniência da SECrETAriA DE 
ESTADo DE iNFrAESTruTurA E MoBiLiDADE – SEiNFrA . 
oBJETo: Constitui objeto do presente instrumento a descentraliza-
ção de créditos orçamentários/recursos financeiros pela Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública para o Departamento de Edi-
ficações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais para a contratação 
de projetos e serviços de engenharia em diversas unidades prisionais 
sob responsabilidade da SEJuSP, nos termos do Plano de Trabalho e 
ANExo i do presente TDCo . viGÊNCiA: o presente TDCo terá 
vigência até 31 dezembro de 2021, a contar da data de sua publicação . 
vALor: o valor total estimado do crédito orçamentário a ser descen-
tralizado é de r$ 1 .539 .715,08 (um milhão, quinhentos e trinta e nove 

mil setecentos e quinze reais e oito centavos), sendo r$ 1 .339 .715,08 
(um milhão, trezentos e trinta e nove mil setecentos e quinze reais e oito 
centavos) à conta da DoTAÇÃo orÇAMENTAriA 1451 .06 .421 .14
5 .4423 .0001 .4490 .51 .01 .0 .10 .1 e r$ 200 .000,00 (duzentos mil reais) 
à conta da DoTAÇÃo orÇAMENTAriA 1451 .10 .421 .145 .4429 .00
01 .4490 .51 .01 .0 .10 .1 . SiGNATárioS: General Mario Lucio Alves de 
Araujo, Fabrício Torres Sampaio e Fernando Sharlack Marcato . DATA 
DA ASSiNATurA: 05/11/2020 .

6 cm -05 1415723 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 226/2020 . objeto: Preparação, pro-
dução e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, às unidades Prisionais do Lote 243: Presídio de Bom 
Despacho i - Pres-BDE-i , Presídio de Nova Serrana i - Pres-NSA-i 
ePresídio de Pitangui i - Pres-PiT-i , em lote único, assegurando uma 
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequa-
das . As refeições deverão ser destinadas a presos e servidores públi-
cos a serviço no Presídio de Bom Despacho i - Pres-BDE-i , Presídio 
de Nova Serrana i - Pres-NSA-i ePresídio de Pitangui i - Pres-PiT-i .
Abertura dia 19 de novembro de 2020, às 10h00, no sítio eletrônico 
www .compras .mg .gov .br . o edital poderá ser obtido no referido site . o 
cadastramento das propostas e dos documentos de habilitação inicia-se 
no momento em que for publicado o edital no Portal de Compras do 
Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora 
marcadas para realização da sessão do pregão . Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública rodovia Papa João Paulo ii, n° 4143 - Edi-
fício Minas, 5º andar Serra verde Cidade Administrativa . Belo Hori-
zonte, 05 de novembro de 2020 .

4 cm -05 1415687 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 203/2020 . objeto: MATE-
riAiSDE TrABALHo E ProDuÇÃo/ CoNvÊNio ProCAP 
(891352/2019),(824548/2015).Conforme especificações contidas noA-
nexo i - Termo de referência . Abertura dia 18de novembrode 2020, às 
10h00, no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br  . o edital poderá 
ser obtido no referido site . o cadastramento de propostas inicia-se no 
momento em que for publicado o edital no Portal de Compras do Estado 
de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora marca-
das para realização da sessão do pregão . Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública rodovia Papa João Paulo ii, n° 4143 - Edifício 
Minas, 5º andar Serra verde Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 
05 de novembro de 2020 .

3 cm -05 1415683 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo Nº 9262646/2020
PArTES: EMG/SEJuSP e a Empresa EME ENGENHAriA AMBiEN-
TAL LTDA - EPP  . ESPÉCiE: Contrato de prestação de serviço . 
oBJETo: Contratação de prestação de serviços de elaboração dos pla-
nos de gerenciamento de resíduos das unidades compostas no anexo 
ii, Lote 02, prestados nas condições estabelecidas no Edital do Pre-
gão nº 136/2020 . viGÊNCiA: ocontrato tem vigência de 120 (cen-
tro e vinte) dias, a partir do encaminhamento da ordem de Serviço 
inicial, podendo ser prorrogada por mais 45 (quarenta e cinco) dias .
vALor: r$ 152 .000,00(Cento e cinquenta e dois mil reais) . DoTA-
ÇÃo orÇAMENTáriA: 1451 .10 .421 .145 .4429 .0001 .3 .3 .90 .35 .02 .0
 .10 .1 . SiGNATárioS:Carlos vinícius de Souza Figueiredo e ronaldo 
Luiz rezende Malard .Assinatura em: 05/11/2020 .

3 cm -05 1415520 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo Nº 9262988/2020
PArTES: EMG/SEJuSP e a EMPrESA GEoPoÇoS TECNoLoGiA 
EM PoÇoS ArTESiANoS EirELi - ME . ESPÉCiE: Contrato de 
prestação de serviço . oBJETo: o objeto do presente Termo de Con-
trato é a contratação de serviços de empresa especializada para exe-
cução de SErviÇoS DE PErFurAÇÃo DE PoÇoS ArTESiA-
NoS, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de 
referência .viGÊNCiA: Este contrato tem vigência por 90 (noventa) 
dias, a partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa.
vALor: o valor total da contratação é de r$ 97 .376,40 . DoTAÇÃo 
orÇAMENTáriA: nº 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .3 .3 .90 .39 .99 .0 .10 .
1 .SiGNATárioS: Wilson Gomes da Silva Júnior e italo Henrique da 
Silva Cravez .Assinatura em: 04/11/2020 .

3 cm -05 1415445 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo 
Do mEio AmBiENtE E Do 

DESENvoLvimENto SuStENtávEL
 CoNvErSÃo DA PENALiDADE DE 

ADvErTÊNCiA EM MuLTA SiMPLES
A Superintendente de Controle Processual da Subsecretaria de Fisca-
lização de Meio Ambiente (SUCPRO) cientifica os autuados abaixo 
relacionados, por estarem em local ignorado, incerto ou não sabido, 
da decisão administrativa que promoveu a conversão da penalidade de 
advertência em multa simples . os autuados deverão entrar em contato 
com a Diretoria de Autos de infração (DAiNF), nos meios de comuni-
cação abaixo, para a obtenção do Documento de Arrecadação Estadual 
(DAE), a fim de quitar os débitos devidamente adequados e atualizados 
das penalidades remanescentes, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 
data desta publicação, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme 
previsão do Decreto n° 44 .844/2008 . No entanto, querendo, poderão 
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, 
defesa/recurso contra a decisão administrativa endereçada à Diretoria 
de Autos de infração, situada na rodovia Papa João Paulo ii, número 
4143, Bairro Serra verde, Edifício Minas, 1º andar – CEP: 31 .630-900 - 
Belo Horizonte/MG . Para mais informações os autuados deverão entrar 
em contato com a referida Diretoria pessoalmente, através do telefone 
(31) 3915-1280, ou pelo e-mail dainf@meioambiente .mg .gov .br .

Autuado Defesa/valor (Sem 
atualização) Auto de infração

Nelci Lopes de Souza
CPF: 050 .841 .536-57 Sem Defesa / r$ 302,01 37713/2015

 vanessa Helena Hilário Fernandes Cruz
Superintendente de Controle Processual da Subsecretaria 

de Fiscalização de Meio Ambiente .
6 cm -05 1415438 - 1

 NoTiFiCAÇÃo DE AuTo DE iNFrAÇÃo
Nos termos dos artigos 32 e 33 do Decreto nº 44 .8442008, bem como 
artigos 57 e 58 do Decreto nº 47.383/2018, ficam os autuados abaixo 
indicados, notificados da lavratura de auto de infração em razão do des-
cumprimento da legislação ambiental estadual, com o prazo máximo de 
20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para apresentar defesa junto 
à 17ª 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 as consequên-
cias definidas na legislação vigente, sendo promovido o regular enca-
minhamento do processo . Para maiores esclarecimentos, o interessado 
poderá dirigir-se à 17ª Cia PM MAmb, localizada na Avenida Erickson 
Flávio da Silva, 2207, Jardim Amazonas, CEP: 37 .550-401, Pouso Ale-
gre/MG, das 08h00min às 14h00min:

Autuado Auto de infração
 vanderlei de oliveira
CPF: 886 .699 .636-04 257763/2020

4 cm -05 1415722 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
 rEQuEriMENTo DE AuToriZAÇÃo 

PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL
A Supervisora regional da urFBio Jequitinhonha do iEF torna 
público que os requerentes abaixo identificados solicitaram Autoriza-
ção para intervenção Ambiental, conforme os processos abaixo identi-
ficados: *Geralda Rodrigues da Silva/Fazenda Córrego Valentino - CPF 
061 .243 .906-20 - Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem 
destoca, para uso alternativo do solo - Minas Novas/MG - Processo 
Nº 14010000435/20 em 05/11/2020 . *Benedito Lemos de oliveira/
Fazenda Chapada do Jequi - CPF 010 .781 .196-00 - Supressão de cober-
tura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo na 
modalidade corretiva - Carbonita/MG - Processo Nº 14010000436/20 
em 05/11/2020 . 

(a) Eliana Piedade Alves Machado . A Supervisora 
regional urFBio Jequitinhonha .

4 cm -05 1415770 - 1

rEQuEriMENTo
A Supervisora regional da urFBio Jequitinhonha do iEF torna 
público que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) 
Autorização para intervenção Ambiental, conforme o(s) processo(s) 
abaixo identificado(s):
*Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A/Fazenda Jardim - CNPJ 
02 .359 .572/0003-59 - Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou 
sem destoca, para uso alternativo do solo e intervenção com supressão 
de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente – APP 
– Conceição do Mato Dentro/MG – Processo Nº 14030000290/20: em 
04/11/2020 .
*Nelson José Fernandes Alves/Fazenda Cachoeira - CPF 
060 .963 .726-60 - Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem 
destoca, para uso alternativo do solo – Diamantina/MG – Processo Nº 
14030000291/20: em 04/11/2020 .
(a) Eliana Piedade Alves Machado . Supervisora regional da urFBio 

Jequitinhonha .
4 cm -05 1415641 - 1

iNForMA A SoLiCiTAÇÃo DE AuToriZAÇÃo 
PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL:

o Supervisor regional da urFBio Alto Médio São Francisco torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou Autorização 
para intervenção Ambiental, por meio de Documento Autorizativo 
para intervenção Ambiental – DAiA, conforme o seguinte processo: 
*João Alves Teles/Fazenda Geral itapiraçaba – CPF: 217 .030 .606-44 – 
Supressão da cobertura vegetal nativa com destoca em 9,50 ha – Janu-
ária/MG – PA nº 12040000321/20, em 05/11/2020 . 

(a) Mário Lúcio dos Santos – Supervisor da 
urFBio Alto Médio São Francisco . 

3 cm -05 1415412 - 1

iNForMA DA CoNCESSÃo DE AuToriZAÇÃo 
PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro oeste do instituto Esta-
dual de Florestas – iEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
art . 38, § único, i, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna 
público a concessão de Autorização para intervenção Ambiental do(s) 
processo(s) abaixo identificado(s):
*João José Campos – Corte de árvores nativas vivas isoladas em meio 
rural – Dores do indaiá/MG - PA/Nº 13010000777/20 .
 *Pimfor Empreendimentos Agropecuários Ltda – Corte de árvo-
res nativas vivas isoladas em meio rural – Formiga/MG – PA/Nº 
13010000731/20 .
 *Laura Furtado Andrade – Corte de árvores nativas vivas isoladas em 
meio rural – Arcos/MG – PA/Nº 13010000745/20 .
 *vicente roberto da Silva – Corte de árvores nativas vivas isoladas em 
meio rural – Bom Despacho/MG – PA/Nº 13010000781/20 .

(a) Bruno Bibiano de Castro Carvalho, Supervisor 
regional – urFBio Centro oeste

4 cm -05 1415771 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Ato assinado pelo Gerente de Prevenção e Combate a incêndios Flo-
restais do instituto Estadual de Florestas – Portaria iEF nº 87, de 12 de 
agosto de 2020 – rodrigo Bueno Belo .
Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o instituto Estadual de Florestas – iEF e ANToNio JEro-
NiMo DE SouZA . objeto: Prestação de serviços de brigadista, em 
ações na Brigada de Prevenção e Combate aos incêndios Florestais, no 
PE SErrA Do BriGADEiro . vigência de 100 dias, a contar da data 
de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 2101 .
18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . 

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2020 . 
rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate a incêndios 

Florestais do instituto Estadual de Florestas .
4 cm -05 1415681 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo
ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNiCA

Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2020 . Partes: SEPLAG e Secre-
taria de Estado de Saúde - SES . objeto: compartilhamento das bases de 
dados do sistema SiM do Estado de Minas Gerais vigência: 60 (ses-
senta) meses a contar da data de sua publicação . Data de assinatura: 
05/11/2020 . Assinam: otto Alexandre Levy reis, pela SEPLAG, Car-
los Eduardo Amaral Pereira da Silva e Luiz Marcelo Cabral Tavares 
pela SES .

2 cm -05 1415364 - 1

TErMo DE DoAÇÃo ELETrÔNiCo Nº 1559/2020 
ProCESSo SEi Nº1500 .01 .0902469/2020-77 - Partes: Secre-
taria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, CNPJ 
05 .461 .142/0001-70 e a Fundação Tv Minas Cultural e Educativa-
TVMINAS, CNPJ 21.229.281/0001-29. Doação em caráter definitivo 
e sem encargos de equipamentos de EPis . Total de r$ 1 .635,63 . Assi-
nam: Marcos Eduardo Silva Soares rG n .º MG-6 .094 .847 -SSP-MG, 
CPF nº 043 .614 .126-42, pelo doador e Sérgio rodrigues reis, rG n .º 
M-7699923 - SSP-MG, CPF nº 992 .965 .516-68, pelo donatário .

2 cm -05 1415716 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
CoMuNiCADo - iii EDiÇÃo DA SEMANA 

DE iNovAÇÃo – ProDEMGE
A Cia . de Tecnologia da informação do Estado de Minas Gerais – Pro-
demge, realizará a iii Semana de inovação, de 30/11 a 4/12 . Maiores 
informações para participação e realização do evento estão disponíveis 
no site: www .prodemge .gov .br/inova2020 .

2 cm -05 1415774 - 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 3202011052258320162.


