COMUNICAÇÃO EXTERNA

Destinatário/Unidade Destinatária:
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Meio Ambiente – CAOMA
A/C Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto – Promotor de Justiça/Coordenador do CAOMA

MINERITA MINÉRIOS ITAÚNA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º
16.813.461/0001-13, estabelecida em Itaúna, MG, tendo em vista o disposto no Termo de
Compromisso datado em 24/02/2022, vem tempestivamente requerer a juntada dos documentos
abaixo especificados:
- Ofício de encaminhamento;
- Atendimento aos itens 6.1 e 6.2: comprovante de transferência no valor de R$995.888,00
(Novecentos e noventa e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais) referente à 1ª/4 parcelas
anuais e sucessivas na conta bancária específica e remunerada, aberta no Banco Sicoob (756),
agência 4101-7, conta corrente 5.807.002-8;
- Atendimento ao item 3.1: Relatório mensal dos compromissos de descaracterização da
Barragem B1/B3 (março de 2022)
- Atendimento ao item 8: comprovante de pagamento de todas as multas administrativas
definitivas relacionadas aos seguintes autos de infração: AI n. º 162/2016 no valor de R$7.912,79
(Sete mil novecentos e doze reais e setenta e nove centavos), e, AI n. º 153/2016 no valor de
R$3.956,40 (Três mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Itaúna, 25 de março de 2022.
Gustavo Freitas Gonçalves

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO FREITAS GONÇALVES, Usuário Externo ADVOGADO, em 25/03/2022, às 10:50, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de
dezembro de 2018.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica, informando o código verificador 2670584 e o
código CRC 0F0897A7.
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Usuário Externo (signatário):
IP utilizado:
Data e Horário:
Tipo de Peticionamento:
Número do Processo:
Interessados:
GUSTAVO FREITAS GONÇALVES
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
- Documento Principal:
- Comunicação externa
- Documentos Complementares:
- Ofício cumprimentos dos itens 6.1, 6.2 e 8
- Certificado comprovante ? itens 6.1, 6.2
- Certificado comprovante ? item 8
- Ofício cumprimento do item 3.1
- Relatório item 3.1

GUSTAVO FREITAS GONÇALVES
177.54.149.114
25/03/2022 10:50:14
Processo Novo
19.16.3859.0035188/2022-51
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O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de
prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:
a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos
praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.
A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Ministério Público de Minas Gerais.
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