
,.
TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público; o INSTITUTO BRASILEIRO DE

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA,

autarquia pública federal; o INSTITUTO CHICO MENDES DE

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, autarquia pública federal; a

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA; autarquia pública federal; o

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM, autarquia

pública federal; a FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI, autarquia

pública federal, todos representados pelo Advogado-Geral da União; o

ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no

CNPJ sob o nO 05.475.103/0001-21; o INSTITUTO ESTADUAL DE

FLORESTAS - IEF, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, criado pela Lei 2.606/1962, com

regulamento aprovado pelo, com regulamento aprovado pelo Decreto nO

45.834, de 22 de dezembro de 2011, CNPJ 18.746.164/0001-28; o INSTITUTO

MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS - IGAM, autarquia vinculada à Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, criada pela Lei

nO12.584, de 17 de julho de 1997, com regulamento aprovado pelo Decreto nO

46.636, de 28 de outubro de 2014, CNPJ 17.387.481/0001-32; a FUNDAÇÃO

ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM, instituída pelo Decreto nO28.163,

de 6 de junho de 1988, nos termos da Lei nO9.525, de 29 de dezembro de

1987, CNPJ nO25.455.858/0001-7, todos representados pela Advocacia-Geral

do Estado de Minas Gerais, com sede na Rua. Espírito Santo, nO495, 8° andar,

Belo Horizonte, CEP 30.160-030; o ESTADO DO EspíRITO SANTO, pessoa

jurídica de direito público; o INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS HíDRICOS - lEMA, autarquia estadual; INSTITUTO DE DEFESA

AGOPECUÁRIA E FLORESTAL DO EspíRITO SANTO - IDAF, autarquia

estadual; e a AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HíDRICOS - AGERH,

autarquia estadual, todos representados pela Procuradoria-Geral do Estado do

Espírito Santo; doravante denominados COMPROMITENTES;

A SAMARCO MINERACÃO S.~., pessoa jurídica de direito privado, sociedade

anônima fechada, inscrita no CNPJ 16.628.281/0001-61, com matriz localizada
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,., à rua Paraíba, nO1122, 9°, 10°, 13°, 19° e 23° andares, Bairro Funcionários,

Belo Horizonte, MG, CEP 30.130-918, neste ato representada por ROBERTO

LÚCIO NUNES DE CARVALHO, Diretor-Presidente, CPF nO294.322.436-72 e

MAURY DE SOUZA JUNIOR, Diretor de Projetos e Ecoeficência, CPF nO

639.573.296-04, doravante denominada SAMARCO; a VALE S.A., pessoa

jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, inscrita no CNPJ

33.592.510/0001-54, com matriz localizada à Avenida das Américas, número

700, Bloco 8, Loja 318, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/ RJ - CEP 22640-

100100, neste ato representada por MURILO PINTO DE OLIVEIRA

FERREIRA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da

carteira de identidade IFP/RJ nO004.922.272-2, inscrito no CPF/MF sob nO

212.466.706-82, e CLOVIS TORRES JUNIOR, brasileiro, casado, advogado,

inscrito na OAB/RJ sob o nO127.987 e no CPF/MF sob o nO423.522.235-04,

doravante denominada VALE; e a BHP BILLlTON BRASIL LTDA., pessoa

jurídica de direito privado, sociedade limitada, inscrita no CNPJ

42.156.596/0001-63, com matriz localizada à Av. das Américas, nO3.434, bloco

07, sala 501, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.640-102, neste

ato representada por DIANO SEBASTIANO DALLA VALLE, Australiano,

Casado, Engenheiro, portador do Passaporte Australiano no. N5335479, com

endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, 3434,

Bloco 7, Salas 505 e 506 e FLAVIO DE MEDEIROS BOCAYUVA BULCÃO,

brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade OAB/RJ

60.160, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, à Av. das

Américas, 3434, Bloco 7, Salas 505 e 506, doravante denominada BHP, e em

conjunto com VALE doravante denominadas "ACIONISTAS".

CONSIDERANDO o disposto no artigo 225, da Constituição Federal, que trata

da incumbência do Poder Público de defender e preservar o ambiente

ecologicamente equilibrado;

CONSIDERANDO a necessidade de recuperação, mitigação, remediação e

reparação, inclusive indenização, pelos impactos socioambientais e

socioeconômicos, quando possível, causados pelo rompimento da barragem
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de Fundão, pertencente ao complexo minerário de Germano, em Mariana-MG,

bem como prestação de assistência social aos IMPACTADOS;

CONSIDERANDO que a celebração deste acordo judicial visa por fim ao litígio

por ato voluntário das partes, reconhendo que a autocomposição é a forma

mais célere e efetiva para resolução da controvérsia, não implicando assunção

de responsabilidade pelo EVENTO;

CONSIDERANDO que as medidas compensatórias devem ser proporcionais

aos impactos não reparáveis ou não mitigáveis advindos do EVENTO, tendo,

dentre outras previstas neste Acordo, a finalidade de acelerar o processo de

recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha,

em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na

calha principal impactada;

CONSIDERANDO que o rompimento da barragem de Fundão trouxe

consequências ambientais e sociais, em um EVENTO que atingiu 680 km de

corpos d'água nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além de impactos

à regiões estuarinas do Rio Doce e regiões costeiras e marinha;

CONSIDERANDO que os COMPROMITENTES entendem que, dentre os

impactos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem,

encontram-se:

a) impacto de habitats e da ictiofauna ao longo dos rios Gualaxo,

Carmo e Doce, perfazendo 680 km de rios;

b) alteração na qualidade da água dos rios impactados com lama

de rejeitos de minério;

c) suspensão no abastecimento público decorrente do EVENTO

nas cidades e localidades impactadas;

d) suspensão das captações de água decorrente do EVENTO

para atividades econômicas, propriedades rurais e pequenas

comunidades ao longo dos Rios Gualaxo do Norte, Rio do

Carmo e Rio Doce;
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•
e) assoreamento no leito dos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e do

Rio Doce até o reservatório da barragem de UHE Risoleta

Neves;

f) impacto nas lagoas e nascentes adjacentes ao leito dos rios;

g) impacto na vegetação ripária e aquática;

h) impacto na conexão com tributários e lagoas marginais;

i) alteração do fluxo hídrico decorrente do EVENTO;

j) impacto sobre estuários e manguezais na foz do Rio Doce;

k) impacto em áreas de reprodução de peixes;

I) impacto em áreas "berçários" de reposição da ictiofauna

(áreas de alimentação de larvas e juvenis);

m) impactos na cadeia trófica;

n) impactos sobre o fluxo gênico de espécies entre corpos d'água

decorrente do EVENTO;

o) impactos em espécies com especificidade de habitat

(corredeiras, locas, poços, remansos, etc) no Rio Gualaxo do

Norte e do Rio do Carmo;

p) mortandade de espécimes na cadeia trófica decorrente do

EVENTO;

q) impacto no estado de conservação de espécies já listadas

como ameaçadas e ingresso de novas espécies no rol de

ameaçadas;

r) comprometimento da estrutura e função dos ecossistemas

aquáticos e terrestres associados decorrente do EVENTO;

s) comprometimento do estoque pesqueiro, com impacto sobre a

pesca decorrente do EVENTO;

t) impacto no modo de vida de populações ribeirinhas,

populações estuarinas, povos indígenas e outras populações

tradicionais; e

u) impactos sobre Unidades de Conservação.
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CONSIDERANDO os impactos que venham a ser identificados em relação aos

pescadores, agricultores familiares, areeiros, setor de turismo e negócios

ligados ao esporte e lazer, dentre outros segmentos econômicos;

CONSIDERANDO os impactos que venham a ser identificados em relação às

comunidades indígenas e demais povos, comunidades ou populações

tradicionais;

CONSIDERANDO os impactos que venham a ser identificados em relação ao

patrimônio histórico e cultural e à cultura das comunidades atingidas;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar aos IMPACTADOS, incluindo

as pessoas físicas e jurídicas, comunidades e movimentos sociais

organizados, a participação social na discussão e acompanhamento das ações

previstas no presente Acordo;

CONSIDERANDO a necessidade de dar acesso à informação ampla,

transparente e pública, em linguagem acessível, adequada e compreensiva a

todos os interessados, como condição necessária à participação social

esclarecida;

CONSIDERANDO a necessidade de criar canais de comunicação e interação

com a sociedade em espaços fixos ou itinerantes, com a instituição de mesa

de diálogo e criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades;

CONSIDERANDO que o 'rompimento causou impactos à população, incluindo

mortes, desaparecimentos, danos físicos e à saúde e ao patrimônio público e

privado que venham a ser identificados em decorrência do EVENTO;

CONSIDERANDO que há diversas ações a serem executadas para o

restabelecimento do meio ambiente degradado pelo EVENTO, bem como para

a recuperação das condições socioeconômicas dos IMPACTADOS;

CONSIDERANDO a intenção de se implantar um programa específico de

monitoramento ambiental e socioeconômico na ÁREA DE ABRANGÊNCIA,
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nos termos deste Acordo, visalldo conhecer os impactos e a efetividade das

ações previstas neste Acordo;

CONSIDERANDO a necessidade de se prestar apoio técnico e logístico ao

restabelecimento dos serviços públicos, nos termos deste Acordo;

CONSIDERANDO a importância na retomada das operações da SAMARCO,

devendo ser precedida do cumprimento dos procedimentos legais apropriados;

CONSIDERANDO que as medidas necessárias à reparação dos impactos

terão execução a curto, médio e longo prazos;

CONSIDERANDO o ajuizamento de Ação Civil Pública em face da SAMARCO

e dos ACIONISTAS, registrado sob o nO 0069758-61.2015.4.01.3400, em

trâmite na 12a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, por meio do

qual se pretende a recuperação, mitigação, remediação, compensação e

reparação, inclusive indenização, dos impactos socioambientais e

socioeconômicos causados pelo EVENTO;

CONSIDERANDO que as partes, por meio de transação que será exaustiva

em relação ao EVENTO e seus efeitos, pretendem colocar fim a esta ACP e a

outras ações, com objeto contido ou conexo a esta ACP, em curso ou que

venham a ser propostas por quaisquer agentes legitimados;

CONSIDERANDO que o presente Acordo poderá ser utilizado para os devK:Jos

fins de direito e ser apresentado nos autos das ações judiciais que tenham por

objeto qualquer obrigação decorrente do EVENTO e prevista neste Acordo,

com a finalidade de buscar a resolução ou reunião de ações ajuizadas.

CONSIDERANDO que os COMPROMITENTES manifestar-se-ão nos autos

das ações judiciais listadas no ANEXO e demais ações coletivas que venham

a ser propostas relativas ao EVENTO, desde que tenham objeto abrangido

pelo presente ACORDO, para fazer prevalecer as cláusulas e obrigações

presentes neste ACORDO.
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" CONSIDERANDO que o objetivo do PODER PÚBLICO não é a arrecadação

de valores, mas a recuperação do meio ambiente e das condições

socioeconômicas da região, considerada a SITUAÇÃO ANTERIOR;

CONSIDERANDO que a SAMARCO, a VALE e a BHP manifestaram interesse

legítimo e voluntário em celebrar o ACORDO com o fim de recuperar, mitigar,

remediar, reparar, inclusive indenizar, e nos casos que não houver

possiblidade de reparação, compensar os impactos nos âmbitos

socioambiental e socioeconômicos, decorrentes do EVENTO, incluindo ações

já em curso;

CONSIDERANDO que a gestão das ações acima mencionadas serão feitas

de foram centralizada em uma fundação privada, sem fins lucrativos, com

estrutura própria de governança, fiscalização e controle, visando a tornar mais

eficiente a reparação e compensação em decorrência do EVENTO;

RESOLVEM celebrar o presente ACORDO, no bojo do processo nO69758-

61.2015.4.01.3400, em trâmite na 123 Vara Federal da Seção Judiciária de

Minas Gerais, e submetê-lo à homologação judicial para conferir-lhe eficácia

de título executivo, nos termos dos arts. 1°, 94° e 4°-A da Lei n° 9.469, de 10

de julho de 1997 e do art. 5°, 96° da Lei Federal 7.347 de 24 de julho de 1985,

sempre observados os procedimentos e as formas estabelecidos nas cláusulas

constantes deste ACORDO e seus respectivos anexos:

CAPíTULO PRIMEIRO: CLÁUSULAS GERAIS

CLÁUSULA 01: O presente ACORDO será delimitado e interpretado a partir

das seguintes definições técnicas:

I. EVENTO: o rompimento da barragem de Fundão, pertencente à

SAMARCO, localizada no complexo minerário de Germano, em

Mariana-MG, ocorrido em 5 de novembro de 2015.

11. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas

comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo EVENTO

nos termos das alíneas abaixo e deste ACORDO:
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a) perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau,

por óbito ou por desaparecimento;

b) perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus

de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam

e/ou mantinham relação de dependência econômica;

c) perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis

ou perda da posse de bem imóvel;

d) perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem

imóvel ou de parcela dele;

e) perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira

e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade

extrativa ou produtiva;

f) perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossubsistência

das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do

vínculo com áreas atingidas;

g) prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com

inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;

h) inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos

naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e

uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida

de populações;

i) danos à saúde física ou mental; e

j) destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou

nas condições de reprodução dos processos socioculturais e

cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais

e povos indígenas.

111. INDIRETAMENTE IMPACTADOS: as pessoas físicas e jurídicas,

presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores,

que residam ou venham a residir na ÁREA DE ABRANGÊNCIA e que

sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em

decorrência das conseqüências ambientais ou econômicas, diretas ou

indiretas, presentes ou futuras, do EVENTO, que serão contemplados

com acesso à informação e a participação nas discussões
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comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos

públicos resultantes dos PROGRAMAS.

IV. ÁREA AMBIENTAL 1: as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos

nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce,

considerando os respectivos trechos de seus formadores e tributários,

bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção

impactada pelo EVENTO.

V. ÁREA AMBIENTAL 2: os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos

trechos impactados dos Rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber:

Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe,

Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José

do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água,

Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana

do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, lapu, Naque, Periquito,

Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares,

Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés,

Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Unhares.

VI. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e

comunidades adjacentes à Calha do Rio Doce, Rio doCarmo, Rio

Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e

marinha impactadas.

VII. MUNiCíPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE

ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio

Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos
Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares,

Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho,

Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente,

Bugre, lapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho,
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VIII.

Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro

Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés.

MUNiCíPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO EspíRITO SANTO

NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu,

Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Unhares, além das

áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

IX. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de

ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente

fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e

indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do EVENTO,

fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do

ACORDO.

X. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações

a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente

fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos

socioambientais decorrentes do EVENTO, fiscalizadas e

supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do ACORDO.

XI. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XII. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas

pela FUNDAÇÃO, nos termos desse ACORDO, para a implementação

de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XIII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas

aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos desse ACORDO, para a

implementação de determinados PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS.
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XIV. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os

PROJETOS SOCIOECON6MICOS quando referidos em conjunto.

XV. PODER PÚBLICO: orgaos e entidades públicos integrantes ou

vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas

atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar

e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XVI. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade - ICMBio; Secretaria Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMAlES; Instituto de Defesa

Agopecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF; Secretaria de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD/MG; Instituto

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo -

IEMAlES; Instituto Estadual de Florestas -IEF/MG; Fundação Estadual

de Meio Ambiente - FEAM/MG.

XVII. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HíDRICOS: Agência Nacional

de Águas - ANA; Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito

Santo - AGERH/ES; e Instituto de Gestão das Águas de Minas -

IGAM/MG.

XVIII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de
cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar

impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do EVENTO.

XIX. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações

que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis

advindos do EVENTO, por meio da melhoria das condições

socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja

reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.
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abrangido pelo presente Acordo, razão pela buscarão sua extinção com

resolução do mérito, nos termos da cLÁUSULA 254.

PARÁGRAF.O PRIMEIRO: Os COM PROMITENTES manifestar-se-ão nos

autos das ações judiciais listadas no ANEXO e demais ações coletivas

existentes, além das que venham a ser propostas relativas ao EVENTO, desde

que tenha objeto abrangido pelo presente ACORDO, para fazer prevalecer as

cláusulas e obrigações presentes neste ACORDO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se aplica o disposto no Parágrafo Primeiro à

Ação Civil Pública 0043356-50.2015.8.13.0400, distribuída originalmente à 2a

Vara Cível de Mariana/MG.

CLÁUSULA 04: As obrigações estabelecidas por meio deste Acordo não

limitam ou substituem as prerrogativas legalmente atribuídas aos órgãos e

entidades do PODER PÚBLICO e aos órgãos e entidades competentes para a

fiscalização, licenciamento e autorização das atividades das SAMARCO.

CLÁUSULA 05: Para desenvolvimento, aprovação e implementação dos

PROGRAMAS e PROJETOS deve ser observado, exceto se expressamente

disposto de forma distinta neste Acordo:

I - O presente Acordo tem por objeto o estabelecimento de PROGRAMAS, a

serem desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO, com o objetivo de

recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da ÁREA DE

ABRANGÊNCIA impactada pelo EVENTO, de forma a restaurar a SITUAÇÃO

ANTERIOR;

1I - A elaboração e a execução dos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

deverão observar o padrão e normas das políticas públicas aplicáveis, allém

das demais disposições deste ACORDO.

111 - Os PROJETOS definirão as medidas de recuperação, mitigação,

remediação e reparação, incluindo indenização, bem como, quando inviável
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alcançar esses resultados, compensação necessária e prevista nos

PROGRAMAS, cujo cumprimento e execução serão fiscalizados e

acompanhados pelos COMPROMITENTES, conforme governança,

financiamento, estudos e demais previsões contidas no presente Acordo.

IV - A SAMARCO, a VALE e a BHP instituirão uma Fundação de Direito

Privado, com autonomia em relação às instituidoras, com o objetivo de gerir e

executar todas as medidas previstas nos PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS e SOCIOAMBIENTAIS.

V - Até que a FUNDAÇÃO seja constituída e efetivamente inicie o seu

funcionamento, nos prazos previstos neste Acordo, todas as medidas

emergenciais e demais obrigações previstas no presente Acordo deverão ser

executadas diretamente pela SAMARCO.

VI - As medidas de reparação socioeconômica e socioambiental

compreendem medidas e ações com o objetivo de recuperar, mitigar, remediar

e/ou reparar, incluindo indenizações, impactos advindos do EVENTO, tendo

como referência a SITUAÇÃO ANTERIOR.

VII - Os PROGRAMAS referidos neste Acordo, e as medidas deles

decorrentes, serão, como regra, compreendidos como reparatórios, sendo

classificados como compensatórios apenas aqueles expressamente indicados

como tal.

VIII - As medidas de compensação socioeconômica e socioambiental têm o

objetivo de compensar impactos para os quais não seja viável ou possível a

recuperação, mitigação, remediação e reparação advindos do EVENTO, por

meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das
áreas afetadas.

IX - Os PROGRAMAS previstos noAcordo deverão ser classificados entre os

de cunho socioambiental ou socioeconômico, devendo o orçamento anual da
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FUNDAÇÃO discriminar os recursos destinados aos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e aos PROGRAMASSOCIOECONÔMICOS, bem como,

para cada um deles, os valores alocados em ações de recuperação e

compensação.

x - Para realizar os estudos, diagnósticos, identificação das medidas

adequadas para executar os PROGRAMASde reparação e/ou compensação,

tanto de ordem socioambiental quanto socioeconômica, bem como para

executá-los, a FUNDAÇÃO poderá contratar EXPERTS.

XI - A FUNDAÇÃO também poderá contratar entidades de ensino e pesquisa

ou organizações sem fins lucrativos com reconhecida competência nos temas

a que se referem os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS.

XII - A FUNDAÇÃO e os EXPERTS deverão considerar a tecnologia

disponível, metodologia vigente e os padrões de política pública.

XIII - Os estudos a serem realizados pela FUNDAÇÃO, por meio dos

EXPERTS a partir dos PROGRAMAS previstos no Acordo, orientarão a

elaboração e a execução dos PROJETOS, cuja implementação terá o condão

de reparar e/ou compensar os impactos, danos e perdas decorrentes do

EVENTO.

XIV - A elaboração e a execução dos PROGRAMAS e dos PROJETOS

também deverão, em regra geral, considerar:

a) transparência das ações e o envolvimento das comunidades nas

discussões sobre as medidas a serem planejadas e executadas;

b) preferência pela contratação e utilização de mão de obra local e

regional para estímulo à economia mineira e capixaba;
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c) realização das ações socioeconômicas com observância às

.normas e políticas públicas setoriais;

d) estabelecimento de cronogramas, sujeito às limitações temporais

impostas pelos processos administrativos, indicando datas

propostas de início e término das ações, metas e indicadores

definidos;

e) difusão de informações sobre o EVENTO e das ações em curso;

f) interlocução e diálogo entre a FUNDAÇÃO, o COMITÊ

INTERFEDERATIVO e os IMPACTADOS;

g) monitoramento permanente das ações contempladas nos

.PROGRAMAS e PROJETOS nos termos do Acordo; e

h) execução responsável e planejada dos PROGRAMAS, devendo-

se evitar os impactos ambientais e sociais decorrentes dos

próprios PROGRAMAS ou, na impossibilidade, mitigá-los.

CLÁUSULA 06: A elaboração e a execução, pela FUNDAÇÃO, dos

PROJETOS e demais atividades, ações e medidas dos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS deverão

considerar, ainda, os seguintes princípios ("PRINCípIOS"), exceto se

expressamente disposto de forma distinta neste Acordo:

I - A recuperação socioambiental e socioeconômica terá por objetivo remediar,

mitigar e reparar, incluindo indenizar, os impactos socioambientais e
socioeconomicos, conforme o caso, advindos do EVENTO com base na
SITUAÇÃO ANTERIOR.

11- Os PROJETOS e demais atividades, ações e medidas dos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS serão definidos
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conforme estudo de avaliação dos impactos socioambientais e

socioeconomicos, conforme o caso, decorrentes do EVENTO, observados os

prazos do Acordo, a ser realizado por EXPERTS, de forma que todos os

PROJETOS, atividades, ações e medidas estabelecidos pelos PROGRAMAS

contenham fundamentação científica, quando cabível, e guardem relação de

proporcionalidade e eficiência, bem como voltadas à remediação elou

compensação de impactos ambientais e socioeconomicos materializados em

decorrencia do EVENTO.

111 - Com o objetivo de conferir celeridade e eficiência, os PROJETOS serão

elaborados em etapas, as quais serão estabelecidas de acordo com o objeto,

a natureza e a complexidade dos mesmos, conforme previsto nos respectivos

estudos, sem prejuízo de que tais etapas sejam realizadas concomitantemente

desde que justificadamente pelos estudos, considerando, entre outras, as

seguintes etapas:

a) preliminarmente, avaliação inicial dos impactos, realizada a partir das

informações conhecidas e de possível levantamento;

b) estabelecimento de programas de monitoramento e definição da

SITUAÇÃO ANTERIOR;

c) avaliação dos impactos, observados riscos identificados deles

derivados;

d) estabelecimento de critérios para mensuração e avaliação de
efetividade na implementação dos PROJETOS;

e) definição de PROJETOS, ações e medidas de recuperação

socioambiental e socioeconômico estabelecida a partir da identificação

dos recursos ambientais impactados pelo EVENTO;
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IV - Em regra, os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS de natureza

reparatória têm preferência em relação aos demais PROGRAMAS.

V - Os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS serão elaborados e executados

com foco principal nos IMPACTADOS, de modo a buscar efetividade às

medidas implementadas, de acordo com criterios objetivos de transparência,

liberdade de contratação, racionalidade, reconhecimento da cidadania e

dignidade humana, visando a promover a autossuficiência social e econômica,

e de acordo com princípios gerais de lei brasileira e parâmetros contidos na

jurisprudência brasileira existente em casos similares.

VI - Os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS deverão buscar estabelecer e

prover benefícios eficientes e céleres para os IMPACTADOS, priorizando os

IMPACTADOS que tenham sofrido deslocamento ou que tenham perdido

integralmente a capacidade produtiva e que satisfaçam os critérios

estabelecidos neste Acordo, sem prejuizo das medidas emergenciais que já

estejam em curso.

VII - Se, ao longo da execução deste Acordo, restar tecnicamente comprovada

a inexistência de solução possivel ou viável para as ações de recuperação,

mitigação, remediação e/ou reparação previstas nos PROGRAMAS e

PROJETOS, considerando proporcionalidade e eficiência, tais ações serão

substituídas 'por medidas compensatórias adicionais àquelas previstas neste

Acordo, conforme validado pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, ouvidos os

órgãos competentes.

VIII - Tais medidas compensatórias serão definidas por meio de estudos

realizados pelos EXPERTS contratados pela FUNDAÇÃO e aprovados pelo

COMITÊ INTERFEDERATIVO, ouvidos os órgãos públicos competentes.

IX - Sempre que a execução de medidas reparatórias causar impactos
ambientais que superem os beneficios ambientais projetados, a FUNDAÇÃO

proporá ao COMITÊ INTERFEDERATIVO a substituição de tais medidas
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reparatórias por medidas compensatórias economicamente equivalentes

adicionais àquelas previstas neste Acordo.

x - Devem ser incluídos e limitados ao valor estabelecido no caput da

CLÁUSULA 232 as medidas previstas no item VII e IX desta cláusula e as

demais medidas compensatórias previstas neste Acordo.

XI - Não devem ser incluídos nem limitados ao valor estabelecido no caput da

cLÁUSULA 232 (i) a quantia de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de

reais) a ser disponibilizada para o Programa de coleta e tratamento de esgoto

e de destinação de resíduos sólidos, nos termos da CLÁUSULA 169; (ii) as

medidas compensatórias previstas nas hipóteses dos incisos VII e IX da

presente Cláusula porventura derivadas da obrigação de reparação objeto do

Programa de manejo dos rejeitos decorrentes do rompimento da Barragem de

Fundão, nos termos da cLÁUSULAS 150 a 152; e (iii) a hipótese prevista na

cLÁUSULA 203, parágrafo terceiro.

XII - Para determinação de medidas compensatórias previstas nas hipóteses

dos incisos VII e IX da presente Cláusula que sejam derivadas dos rejeitos

remanescentes, se houver, do rompimento da barragem de Fundão, após o

cumprimento do PROGRAMA previsto nas cLÁUSULAS 150 a 152, deverão

ser considerados, conforme fundamentação técnica, os benefícios ambientais

decorrentes da execução dos PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS

estabelecidos nos termos deste Acordo, conforme validado pelo COMITÊ

INTERFEDERATIVO, ouvidos os órgãos ambientais competentes.

XIII - Em até 60 (sessenta) dias da constituição da FUNDAÇÃO, esta deverá

apresentar um planejamento inicial dos PROGRAMAS, atividades, ações e

medidas de cada um dos PROGRAMAS, o qual deverá ser validado pelo

COMITÊ INTERFEDERATIVO, nos termos deste Acordo, sem prejuízo de

prazos específicos menores previstos ou da execução de ações emergenciais.
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XIV - o planejamento aprovado pelas instâncias internas da FUNDAÇÃO

deverá prever o orçamento, indicadores, metas e cronograma de cada

PROGRAMA, devendo levar em consideração as diretrizes contidas neste

Acordo e os critérios técnicos aplicáveis.

XV - Devem ser produzidos relatórios periódicos do andamento de todos os

PROGRAMAS e enviados ao COMITÊ INTERFEDERATIVO, nos termos

desse Acordo.

XVI- Todas as atividades desenvolvidas pela FUNDAÇÃO estarão sujeitas à

auditoria externa independente a ser contratada pela FUNDAÇÃO, nos termos

deste Acordo.

XVII - A FUNDAÇÃO fará a revisão periódica de todos os PROGRAMAS, de

forma a mensurar e buscar a efetividade das atividades de reparação e

compensação, submetendo o resultado da avaliação ao COMITÊ

INTERFEDERATIVO.

XVIII - A FUNDAÇÃO possuirá em sua estrutura de governança interna um

conselho consultivo que opinará sobre PROGRAMAS e PROJETOS, indicará

propostas de solução para os cenários presentes e futuros decorrentes do

caráter dinâmico dos impactos causados pelo EVENTO e deverá ouvir as

associações legitimadas para a defesa dos direitos dos IMPACTADOS, bem

como estabelecer canais de participação da sociedade civil, podendo, para

tanto, convocar reuniões específicas e ouvir organizações interessadas.

XIX - A FUNDAÇÃO elaborará políticas e manuais de compliance, incluindo

anticorrupção, com base em padrões internacionais.

xx - O PODER PÚBLICOconstituirá um COMITÊ INTERFEDERATIVO, como

instância externa e independente da FUNDAÇÃO, para interlocução

permanente com a FUNDAÇÃO, e para definir prioridades na implementação
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e execução dos PROJETOS, acompanhando, monitorando e fiscalizando os

resultados.

XXI - Caberá ao COMITÊ INTERFEDERATIVO validar os PROGRAMAS e

PROJETOS apresentados pela FUNDAÇÃO, levando em consideração os

PRINCIPIOS e os demais termos do Acordo, sem prejuízo da necessidade de

obtenção das licenças ambientais junto ao órgão ambiental competente, bem

como de outros órgãos públicos, conforme os procedimentos previstos neste

Acordo.

XXII - O processo de validação de PROGRAMAS e PROJETOS deverá

basear-se em um diálogo ordenado entre as partes, no qual a FUNDAÇÃO

submeterá à validação pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO os PROGRAMAS

e PROJETOS conforme os PRINCíPIOS e as diretrizes estabelecidas pelo

COMITÊ INTERFEDERATIVO.

XXIII - O COMITÊ INTERFEDERATIVO examinará os PROGRAMAS e

PROJETOS submetidos e indicará a necessidade de correções, readequações

ou fará questionamentos nas ações a serem desempenhadas. Permanecendo

divergência entre a FUNDAÇÃO e o COMITÊ INTERFEDERATIVO, qualquer

das partes poderá submeter a questão ao PAINEL DE ESPECIALISTAS, bem

como, posteriormente, se for o caso, ao Juízo competente.

XXIV - Cada PROGRAMA ou PROJETO deverá ser individualmente

encerrado quando atingidas as metas e objetivos nele previstos, mediante a

demonstração objetiva apoiada em indicadores e dados técnicos, conforme

aplicável.

XXV - O COMITÊ INTERFEDERATIVO deverá atestar o integral cumprimento

do PROGRAMA.

XXVI - Após integral cumprimento de todos os PROJETOS elaborados e

executados nos âmbitos dos PROGRAMAS, o qual será atestado pelo
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COMITÊ INTERFEDERATIVO, ouvidos os órgãos públicos competentes,

restarão abrangidos e reparados, ou compensados conforme o caso, todos os

direitos, pleitos e interesses a que se referem a ACP e este Acordo. Nesta

hipotese, as COMPROMITENTES darão plena e irrevogável quitação à

FUNDAÇÃO, à SAMARCO e aos ACIONISTAS.

CLÁUSULA 07: A elaboração e a execução dos PROGRAMAS previstos no

presente Acordo deverão considerar os seguintes princípios:

a) recuperação do meio ambiente ao estado que se encontrava na

SITUAÇÃO ANTERIOR;

b) recuperar, mitigar, remediar, reparar, inclusive indenizar, bem como,

quando inviável alcançar esses resultados, compensar pelos

impactos socioambientais e socioeconômicos decorrentes do

EVENTO, na forma deste ACORDO;

c) transparência e engajamento das comunidades nas discussões

sobre as ações;

d) preferência pela contratação e utilização de mão de obra local e

regional para estímulo à economia mineira e capixaba;

e) realização das ações socioecônomica com observância às normas e

políticas públicas setoriais;

f) recuperação de infraestruturas públicas e privadas impactadas pelo

EVENTO, revertendo-os para operação e consequentes custeio e

manutenção por seus titulares;

g) estabelecimento de cronogramas para os PROJETOS, indicando

dados de início e término das ações, metas e indicadores definidos;
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h) negociações nos termos do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO

COORDENADA descrito neste ACORDO;

i) utilização de conceitos de proporcionalidade e eficiência, além de

critérios técnicos e científicos, quando for o caso, para avaliação e

quantificação dos impactos e na implantação dos PROJETOS;

j) realização das ações socioeconômicas, inclusive assistenciais,

voltadas ao restabelecimento da SITUAÇÃO ANTERIOR, sem

prejuízo das demais medidas contempladas neste Acordo;

k) reconhecimento do caráter público da difusão das informações

relacionadas às ações desenvolvidas no âmbito dos PROGRAMAS

deste Acordo;

I) a interlocução e o diálogo entre a FUNDAÇÃO, o COMITÊ

INTERFEDERATIVO e os IMPACTADOS;

m) monitoramento dos impactos e das ações corretivas, bem como

prevenção de eventuais novos impactos;

n) execução responsável e planejada dos PROGRAMAS, devendo-se

evitar os impactos ambientais e sociais decorrentes dos próprios

PROGRAMAS ou, na impossibilidade, mitigá-los;

o) execução privada, sob a fiscalização e supervisão do PODER

PÚBLICO na forma da lei e deste Acordo;

p) acompanhamento, monitoramento e fiscalização pelo PODER

PÚBLICO e pela auditoria independente contratada;

q) promover a transparência e o acesso às informações pela sociedade

no processo de execução das ações previstas neste Acordo; e
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r) respeito ao direito de privacidade dos IMPACTADOS.

CLÁUSULA 08: Os eixos temáticos e respectivos PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS a serem elaborados, desenvolvidos e executados pela

FUNDAÇÃO a ser instituída, detalhados em capítulo próprio, são os seguintes:

I. ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

a) Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS;

b) Programa de ressarcimento e de indenização dos IMPACTADOS;

c) Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos

indígenas;

d) Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos

e comunidades tradicionais;

e) Programa de Proteção Social;

f) Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social; e

g) Programa de Assistência aos Animais.

11.INFRAESTRUTURA:

a) Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues,

Paracatu de Baixo e Gesteira;

b) Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves; e

c) Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas

impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa.

111.EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER:

a) Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade

Escolar;

b) Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística; e

c) Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer.

IV. SAÚDE:
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. a) Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada.

V. INOVAÇÃO:

a) Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de

Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos.

VI. ECONOMIA

a) Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras;

b) Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias;

c) Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com

Incentivo à Indústria;

d) Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de

Comércio, Serviços e Produtivo;

e) Programa de Estímulo à Contratação Local;

f) Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS; e

g) Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos

COMPROMITENTES

VII. GERENCIAMENTO DO PLANO DE AÇÕES

a) Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos.

CLÁUSULA 09: As partes reconhecem que devem ser assegurados aos

IMPACTADOS no âmbito dos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS:

I. Reparação;

11. Participação nos PROGRAMAS, PROJETOS e ações;

111. Informação; e

IV. Restituição de bens públicos e comunitários.
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PARÁGRAFO ÚNICO: O disposto no caput não exclui medidas ou ações que

sejam decorrentes do detalhamento dos PROGRAMAS

SOCIOECONOMICOS.

CLÁUSULA ,1O: São modalidades de reparação socioeconômica: a reposição,

a restituição e a recomposição de bens; a indenização pecuniária em prestação

única ou continuada, enquanto identificada tecnicamente a necessidade; o

reassentamento padrão, rural ou urbano, nos termos do Acordo e observadas

as políticas e normas públicas; o autoreassentamento; a permuta; a assistência

para remediação e mitigação dos efeitos do EVENTO; e, na medida em que a

reparação não seja viável, considerando critérios de proporcionalidade e

eficiência e observados os PRINCípIOS, conforme definições a seguir:

I - Reposição, Restituição e Recomposição de Bens: reposição, reforma,

reconstituição ou construção de novas estruturas, conforme padrão da política

pública, quando o bem, benfeitoria, parte acessória ou estrutura tiver sido

destruído ou danificado pelo EVENTO;

11 - Indenização Pecuniária em Prestação Única: reparação em forma

monetária, paga em parcela única, em caráter individual ou por unidade

familiar, paga a pessoa física ou jurídica (neste último caso, apenas micro e

pequenas empresas), sendo tal pagamento decorrente da indenização por

danos, conforme parâmetros do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO

COORDENADA;

111- Indenização Pecuniária em Prestação Continuada enquanto identificada

tecnicamente a necessidade: reparação em forma monetária, paga em

parcelas periódicas, em caráter individual ou por unidade familiar, paga a

pessoa física ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas

empresas), quando a reparação dever-se à perda ou comprometimento parcial

da atividade geradora de renda ou de subsistência, cujo valor não poderá ser

inferior ao salário mínimo, acrescido do pagamento de aluguel social em caso

de perda ou indisponibilidade de imóvel, conforme prazo definido no respectivo

PROGRAMA;
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IV - Reassentamento Padrão, Rural ou Urbano: quando a reparação ocorre

por meio da entrega conjunta de terreno, moradia e infraestrutura, observando-

se o disposto na legislação fundiária e baseando-se em parâmetros básicos de

orientação, tais como escolha da terra e tamanho da moradia sendo tal

modalidade cabível quando a reposição, restituição ou recomposição do bem

imóvel afetado não for tecnicamente viável, nos termos das normas e políticas

públicas;

V - Auto reassentamento assistido: quando oferecida a condição econômico-

financeira na qual o beneficiário aceita e se responsabiliza pelo próprio

remanejamento, devendo o valor pactuado incluir não só o valor do imóvel e

do terreno, mas também uma indenização pelo mobiliário e pelos bens e

benfeitorias destruídos, exceto quando o mobiliário ou bens já tiverem sido

fornecidos; pelos custos da mudança; e valor equivalente a um aluguel

estimado entre as partes, cobrindo o período entre o EVENTO e o efetivo

pagamento da indenização, deduzidos dos valores que já tiverem sido

adiantados pela SAMARCO aos IMPACTADOS para esse efeito;

VI - Permuta: quando se oferece outro bem, ou a possibilidade de exercício de

algum outro direito material ou imaterial como forma de reparação, dentro dos

parâmetros a serem definidos nos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os

PROGRAMAS SOCIOECONÓMICOS e não violem os princípios essenciais à

dignidade da pessoa humana; e

VII - Assistência para remediação e mitigação dos efeitos do EVENTO: apoio

e assistência aos IMPACTADOS pelo EVENTO, sob a forma de ações e

serviços de remediação e mitigação de seus efeitos, voltados à recuperação

da capacidade de sustento, nos termos dos PROGRAMAS deste Acordo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medidas referidas nesta Cláusula serão

negociadas entre a FUNDAÇÃO e os IMPACTADOS, devendo ser previstos

mecanismos que assegurem uma negociação justa, rápida, simples e

transparente, a qual poderá ser acompanhada pelo PODER PÚBLICO, nos

termos do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: a indenização a que se refere o inciso 111desta

Cláusula, não poderá ser inferior a 1 (um) salário mínimo por mês, acrescido

de 20% (vinte por cento) por dependente, considerando-se como dependente

os previstos no art. 16 da Lei 8.213/1991.

CLÁUSULA 11: Entende-se como Participação nos PROGRAMAS a

possibilidade de os IMPACTADOS efetivamente participarem, serem ouvidos

e influenciar em todas as etapas e fases decorrentes do presente Acordo, tanto

na fase de planejamento como na efetiva execução dos programas e ações

referidas neste Acordo, devendo tal participação ser assegurada em caráter

coletivo, seguindo metodologias que permitam expressão e participação

individual, nqs termos deste Acordo.

CLÁUSULA 12: O acesso à Informação implica que todos os PROGRAMAS

decorrentes deste Acordo devem ser de acesso público e divulgados em

linguagem acessível aos IMPACTADOS, devendo ser apresentados de uma

forma transparente, clara e, sempre que possível, objetiva.

CLÁUSULA 13: A Restituição de Bens Públicos e Comunitários diz respeito

às medidas reparatórias e compensatórias, de caráter coletivo, destinadas a

restituição de bens e serviços públicos afetados pelo EVENTO, bem como para

realizar as compensações pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Restituição de Bens Públicos e Comunitários-é de

caráter público e coletivo e não poderá ser objeto de qualquer negociação de

caráter individual.

CLÁUSULA 14: Os IMPACTADOS têm direito a usufruir do meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem como a usufruir de bens públicos e

comunitários, nos padrões de política pública, que tenham sido impactados

pelo EVENTO, observada a SITUAÇÃO ANTERIOR.

CLÁUSULA 15: Os eixos temáticos e respectivos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS a serem elaborados e executados pela FUNDAÇÃO,

detalhados em capítulo próprio, são os seguintes:
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I. GESTÃO DOS REJEITOS E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA

ÁGUA

a) Programa de manejo dos rejeitos decorrentes do rompimento da

barragem de Fundão, considerando conformação e estabilização in situ,

escavação, dragagem, transporte, tratamento e disposição;

b) Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de

tratamento in situ dos rios impactados;

11. RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA

a) Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 nos municípios

de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado,

incluindo biorremediação;

b) Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente

(APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de

processos erosivos;

c) Programa de recuperação de Nascentes.

111. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

a) Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água

doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada;

b) Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução

da fauna silvestre;

c) Programa de conservação da fauna e flora terrestre.

IV. SEGURANÇA HíDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

a) Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de

resíduos sólidos; e

b) Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água.

V. EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
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a) Programa de educação ambiental e preparação para as emergências

ambientais;

b) Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1;

e
c) Programa de comunicação nacional e internacional.

VI. PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL

a) Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1

da Bacia do Rio Doce; e

b) Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce,

áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VII. GESTÃO E USO SUSTENTÁVEL DA TERRA

a) Programa de consolidação de unidades de conservação; e

b) Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA

AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce.

VIII. GERENCIAMENTO DO PLANO DE AÇÕES

a) Programa de gerenciamento do plano de recuperação ambiental da

bacia do rio Doce, áreas estuarinas, costeiras e marinha.

CLÁUSULA 16: Os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS ou

SOCIOAMBIENTAIS podem prever, desde que de forma expressa neste

Acordo, medidas e ações específicas em locais fora da ÁREA DE

ABRANGÊNCIA, desde que se refiram à população impactada ou concorram

para a efetiva recuperação ambiental dos corpos hídricos diretamente

atingidos pelo EVENTO.
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CLÁUSULA 17: Os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS e

SOCIOAMBIENTAIS contemplammedidas cuja execução poderá depender de

atos de terceiros, situações nas quais a FUNDAÇÃO não será

responsabilizada por quaisquer atrasos ou alterações na forma de execução

dos PROGRAMAS que não lhes sejam imputáveis, respeitado o PARÁGRAFO

PRIMEIRO das cLÁUSULAS 185 e 248.

CAPíTULO SEGUNDO: PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

CLÁUSULA 18: Para a reparação e a compensação das consequências

socioeconômicas do EVENTO, deverão ser elaborados, desenvolvidos e

executados pela FUNDAÇÃOos seguintes PROGRAMAS, agrupados em sete

eixos temáticos: i) Organização Social; ii) Infraestrutura; iii) Educação, Cultura

e Lazer; iv) Saúde; v) Inovação; vi) Economia; e vii) Gerenciamento do Plano

de Ações.

PARAGRAFO PRIMEIRO. Todas ações socioeconômicas, incluindo

cadastros, já realizadas pela SAMARCO poderão ser utilizadas pela

FUNDAÇÃO.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para a regular execução dos PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS é necessária a participação efetiva da rede pública no

cumprimento de suas atribuições regulares, com a observância de seus fluxos,

protocolos de atendimento e prestação dos respectivos serviços públicos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se, ao longo da execução deste Acordo, restar

comprovada a inexistência de solução viável para as ações de reparação

previstas nos PROGRAMAS, essas serão substituídas por medidas

compensatórias equivalentes, as quais serão definidas por meio de estudos

realizados pelos EXPERTs e aprovados pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO,
ouvidos os órgãos do PODER PÚBLICO competentes.

SEÇÃO I: ORGANIZAÇÃO SOCIAL
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SUBSEÇÃO 1.1: Programa de levantamento e de cadastro dos IMPACTADOS.

CLÁUSULA 19: Em até 8 (oito) meses da assinatura deste Acordo, a

FUNDAÇÃO deverá concluir o procedimento de cadastramento individualizado

dos IMPACTADOS considerando a ÁREA DE ABRANGÊNiClA

SOCIOECONÔMICA.

CLÁUSULA 20: Deverá ser identificada a totalidade das áreas em que se

constatarem impactos sociais, culturais, econômicos ou ambientais, em estudo

contratado pela FUNDAÇÃO e realizado por instituição independente a partir

de orientações do COMITÊ INTERFEDERATIVO, que deverá validá-lo.

CLÁUSULA 21: O cadastro se refere às pessoas físicas e jurídicas (neste

último caso,.apenas micro e pequenas empresas), famílias e comunidades,

devendo conter o levantamento das perdas materiais e das atividades

econômicas impactadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para cadastro, o IMPACTADO deverá apresentar,

por meio de documentos públicos ou privados, ou outros meios de prova,

comprovação de dados pessoais, idade, gênero, composição do núcleo

familiar, local de residência original, ocupação, grau de escolaridade, renda

familiar antes do EVENTO, número de documento de identidade e CPF, se

houver, fundamento do enquadramento como IMPACTADO, comprovação dos

prejuízos sofridos, por meio de documentos públicos ou privados, ou outros

meios de prova, e outros dados que venham a se mostrar necessários.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em casos excepcionais, a FUNDAÇÃO poderá

aceitar que os IMPACTADOSque não possuam os documentos mencionados

no parágrafo anterior poderão comprovar as informações requeridas mediante

declaração escrita a ser feita, sob as penas da lei, conforme PRIMEIRO

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL

PRELIMINAR celebrado com o Ministério Público Federal, do Trabalho e do

Estado do Espírito Santo em 4 de dezembro de 2015.
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. .
PARÁGRAFO TERCEIRO: Para cadastramento das pessoas jurídicas,

deverão ser apresentados os documentos que comprovem número de CNPJ,

inscrição estadual, razão social, nome fantasia, composição do quadro

societário, ramo de atividade, faturamento e lucro anual, endereço da sede e

filiais, quando aplicável, informação quanto ao enquadramento como pequena

ou microempresa, cooperativa ou associação e outros dados que venham a se

mostrar necessários.

PARÁGRAFO QUARTO: Observados os critérios estabelecidos no

PARÁGRAFO PRIMEIRO acima, quando aplicável, deverá ser registrado o

enquadramento do cadastrado em situações específicas de maior

vulnerabilidade que demandem atendimento especializado e/ou prioritário,

incluindo-se nesse critério as mulheres que sejam chefes de família, crianças,

adolescentes, idosos, analfabetos e pessoas com deficiência, devendo-se,

nesses casos, seguir protocolos próprios.

PARÁGRAFO QUINTO: Estudo técnico realizado pelos EXPERTS poderá

incluir a necessidade de levantamento de outras informações.

PARÁGRAFO SEXTO: A elegibilidade para o PROGRAMA DE

NEGOCIAÇÃO COORDENADA será determinada na forma da cLÁUSULA 34,

de modo que a inclusão no cadastro não implica o reconhecimento automático

da elegibilidade e da extensão dos danos alegados.

CLÁUSULA 22. Caberá à FUNDAÇÃO definir, a partir dos estudos técnicos,

se a pessoa física ou jurídica, famílias ou comunidades, atenderam aos

requisitos e critérios para ser cadastrado, devendo o cadastro ser submetido à

validação do COMITÊ INTERFEDERA TIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cadastro deverá ser revisado, complementado

ou corrigido em caso de distorções, incorreções ou falhas identificadas pela

própria FUNDAÇÃO, pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO ou pelas empresas

de auditoria independente.
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. .
PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de identificação de fraude, devidamente

apurada, a FUNDAÇÃO poderá excluir o respectivo cadastro, devendo

submeter o caso à validação do COMITÊ INTERFEDERATIVO.

CLÁUSULA 23: O cadastro previsto neste PROGRAMA servirá como

referência de dimensionamento e quantificação de todos os PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS.

CLÁUSULA' 24: Caberá à FUNDAÇÃO efetuar o levantamento das perdas

materiais dos IMPACTADOS, por meio do cadastramento definido na

cLÁUSULA 22, registrando os danos informados pelos mesmos, devendo-se

agregar outras informações verificadas em inspeção local ou por outros meios

de prova.

PARÁGRAFO ÚNICO: Sempre que possível, deverá ser realizado registro

fotográfico dos locais e objetos alegados como danificados.

CLÁUSULA 25: Deverá ser dado conhecimento ao COMITÊ

INTERFEDERATIVO acerca do andamento do cadastro de forma trimestral até

a sua finalização, o qual deverá ser submetido à validação do COMITÊ

INTERFEDERATIVO.

PARÁGRAFO ÚNICO: Até a finalização e validação-do cadastro, este deverá

ser considerado para as ações de emergência e demais ações necessárias.

CLÁUSULA 26: As pessoas identificadas como IMPACTADAS deverão ser

informadas pela FUNDAÇÃO dos direitos e PROGRAMAS previstos neste

ACORDO.

CLÁUSULA 27: As pessoas e famílias identificadas em situação de

vulnerabilidade ou risco por violação de direitos fundamentais, sem prejuízo

das obrigações da FUNDAÇÃO, serão encaminhadas por esta para

atendimento em programas e políticas sociais estabelecidas e de competência

do PODER PÚBLICO, quando qualificadas para tais programas.
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CLÁUSULA 28: A FUNDAÇÃO deverá criar mecanismos permanentes de

atualização, revisão e correção do cadastro para situações individualizadas,

que poderá ser utilizado tanto para a inclusão quanto a exclusão de pessoas

físicas e jurídicas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Será efetuado um monitoramento socioeconômico das

famílias no âmbito específico dos PROGRAMAS.

CLÁUSULA 29: Deverá ser permitido o acesso ao banco de dados referido

neste PROGRAMA aos representantes do COMITÊ INTERFEDERATIVO e

dos órgãos públicos competentes quando requerido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os IMPACTADOS poderão ter acesso ao seu

próprio cadastro quando requerido à FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer pedido de relatório dos dados constantes

no banco de dados que sejam solicitados pelo PODER PÚBLICO deverá ser

atendido no prazo de até vinte dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Qualquer pedido de relatório dos dados constantes

no banco de dados que sejam solicitados por representantes IMPACTADOS

deverá ser atendido no prazo de até vinte dias.

CLÁUSULA 30: O cadastramento deverá observar o Protocolo Nacional

Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e

Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres (Portaria

Interministerial n. 2, de 6 de dezembro de 2012).

SUBSEÇÃO 1.2: Programa de ressarcimento e de indenização dos

IMPACTADOS

CLÁUSULA 31: A FUNDAÇÃO deverá elaborar e executar um programa de

ressarcimento e de indenizações, por meio de negociação coordenada,

destinado a reparar e indenizar os IMPACTADOS, na forma da cLÁUSULA 10,

que comprovem prejuízos e danos ou demonstrem a impossibilidade de fazê-

lo, na forma da cLÁUSULA 21.
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CLÁUSULA' 32: O PROGRAMA deverá priorizar a reparação dos

IMPACTADOS residentes nos municípios e distritos de Mariana, Barra Longa,

Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, Mascarenhas, Regência e Povoação.

CLÁUSULA 33: Para implementação do programa previsto na Cláusula

Trigésima Segunda, a FUNDAÇÃO deverá estabelecer um programa de

negociação, coordenado, dirigido e conduzido por coordenador com formação

na área jurídica ("PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA"), o qual

deverá gerir o PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA, considerando

as especificidades de cada IMPACTADO, as provas colhidas, o valor das

indenizações e as modalidades de reparação aplicáveis.

CLÁUSULA 34: A FUNDAÇÃO elaborará os parâmetros de indenização

considerando as condições socioeconômicas dos IMPACTADOS na

SITUAÇÃO ANTERIOR, bem como os princípios gerais da lei brasileira e os

parâmetros existentes na jurisprudência brasileira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A adesão ao PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO

COORDENADA pelos IMPACTADOS é facultativa.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A determinação da elegibilidade dos

IMPACTADOS para o PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA e dos

parâmetros de indenizacao a serem estabelecidos no âmbito do mesmo, será

proposta pela FUNDACÃO e submetida à validação do COMITÊ

INTERFEDERATIVO.

CLÁUSULA 35: Os IMPACTADOS cadastrados que se enquadrem nos

critérios para indenização e que sejam declarados elegiveis pela FUNDAÇÃO

para participar do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA deverão

ser convidados a aderir a essa iniciativa e participar das negociações,

conforme cronograma a ser estabelecido e divulgado pela FUNDAÇÃO.
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PARÁGRAFO ÚNICO. As negociações deverão ocorrer em localidades e

ambientes que facilitem o acesso e a participação dos IMPACTADOS.

CLÁUSULA 36: Os IMPACTADOS que, ao final das negociações, não

aceitarem os termos do acordo apresentado no âmbito do PROGRAMA DE

NEGOCIAÇÃO COORDENADA, poderão pleitear eventual indenização pelas

vias próprias, mas não poderão ser excluídos dos demais PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS como decorrência exclusiva da referida negativa.

CLÁUSULA 37: Para a celebração dos acordos no âmbito do Programa de

Negociação Coordenada, deverá ser promovida a assistência jurídica gratuita

aos IMPACTADOS que não estiverem representados por advogados, em

especial para populações vulneráveis atingidas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para atendimento da previsãodo caput, a FUNDAÇÃO

deverá buscar parcerias com a Defensoria Pública e com a Ordem dos

Advogados do Brasil.

CLÁUSULA,38: O PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA deverá

ser concluído no prazo máximo de 12 (doze) meses da assinatura deste

Acordo, devendo o pagamento das indenizações ser efetuado em até 3 (três)

meses da conclusão da negociação, sem prejuízo das ações emergenciais que

já estejam em curso, as quais deverão ser consideradas no âmbito do

PROGRAMA SOCIOECONÔMICO.

PARÁGRAFO ÚNICO. OS prazos previstos no caput poderão ser,

excepcionalmente revistos, desde que devidamente fundamentados e

validados pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO.

SUBSEÇÃO 1.3: Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida

dos povos indígenas;
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CLÁUSULA 39: A FUNDAÇÃO deverá executar um programa para oferecer

atendimento especializado aos povos indígenas do território KRENAK e das

terras indígenas de COMBOIOS, TUPINIQUIM e CAIEIRAS VELHAS 11.

PARÁGRAFO ÚNICO: O PROGRAMA deverá ser construído em conjunto

com os indígenas, em tratativas e negociações que contem com a participação

da Fundação Nacional do índio - FUNAI.

CLÁUSULA 40: O atendimento a que se refere este PROGRAMA deverá

respeitar as formas próprias de organização social, costumes, usos e tradições

dos povos indígenas KRENAK, TUPINIQUIM e GUARANI.

CLÁUSULA 41: Deverão ser previstos mecanismos para a realização de

consulta e a participação dos povos indígenas em todas as fases deste

PROGRAMA.

CLÁUSULA 42: Deverá ser prevista a supervisão, a participação e a validação

da FUNAI e da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde

- SESAI em todas as fases deste PROGRAMA, no âmbito de suas

competências.

CLÁUSULA 43: As seguintes ações deverão ser desenvolvidas pela

FUNDAÇÃO em relação ao povo KRENAK, no Estado de Minas Gerais, sem

prejuízo do que restar acordado diretamente com os indígenas:

I.Manutenção das medidas de apoio emergencial previstas no acordo de

16/11/2015 celebrado com a VALE S.A.;

11.Monitoramento contínuo das seguintes situações, previstas no acordo

de 16/11/2015 celebrado com a VALE S.A:

a) abastecimento de água;

b) qualidade da água;

c) bovinocultura;
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d) apoio financeiro mensal às famílias;

e) saúde; e

f) atualização das necessidades em diálogo com os indígenas

KRENAK.

111. Contratação de consultoria independente, conforme Termo de

Referência a ser apresentado pela FUNAI, para elaboração de estudo

circunstanciado dos impactos socioambientais e socioeconômicos do

EVENTO sobre os KRENAK;

IV. Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no

estudo previsto no inciso 111;

V. Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes

do Plano de Ação Permanente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medidas previstas nos incisos I e 11,caso não

tenham sido iniciadas, deverão ter início no prazo de até 10 (dez) dias da

assinatura deste Acordo, devendo ser mantidas até a entrada em vigor do

Plano de Ação Permanente;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratação da consultoria referida no inciso 111

deverá ser feita em até 90 (noventa) dias, a contar da apresentação do Termo

de Referência a ser apresentado pela FUNAI. O Termo de Referência deve ser

entregue pela FUNAI em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Acordo.

PARÁGRAFO QUARTO: As ações previstas no inciso V deverão ser mantidas

durante toda a duração do Plano de Ação Permanente referido nesta Cláusula.

CLÁUSULA 44: As seguintes ações deverão ser desenvolvidas pela

FUNDAÇÃO ou pela SAMARCO em relação aos povos TUPINIQUIM e

GUARANI localizados nas terras indígenas COMBOIOS, TUPINIQUIM e

CAIEIRAS VELHAS 11:
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I. Caso seja identificada necessidade por meio de diagnóstico

específico realizado pela FUNDAÇÃO ou pela SAMARCO e

disponibilizado à Funai e aos povos indígenas em até 20 (vinte) dias

da assinatura deste Acordo, serão implementadas medidas de apoio

emergencial, mediante acordo com as comunidades, com a

participação da Funai, observado o previsto nas cLÁUSULAS 40, 41

e 42, sem prejuízo de a Funai elaborar o seu diagnóstico às suas

próprias expensas;

11. Execucão e monitoramento contínuo das medidas de apoio

emergencial, caso cabíveis nos termos do inciso I;

111. Contratação de consultoria independente, conforme Termo de

Referência a ser apresentado pela FUNAI, para elaboração de

estudo circunstanciado dos eventuais impactos socioambientais e

socioeconômicos do EVENTO sobre os TUPINIQUIM e os

GUARANI;

IV. Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no

estudo referido no inciso 111;

V. Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do

Plano de Ação Permanente, com base no estudo referido no inciso

111 ;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As tratativas para identificação dos eventuais

impactos decorrentes do EVENTO deverão ser iniciadas/retomadas com as
comunidades imediatamente, com a participação da FUNAI;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo discordância em relação aos

diagnósticos e às propostas de medidas emergenciais de que trata o inciso I,

a FUNDAÇÃO e a FUNAI poderão adotar as medidas judiciais e extrajudiciais

para resolver o impasse. Enquanto as discussões relativas aos diagnósticos e

às propostas de medidas emergenciais estiverem em curso, as medidas sobre
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as quais houver convergência de entendimento serão executadas pela

FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A contratação da consultoria referida no inciso 111

deverá ser feita em até 90 (noventa) dias, a contar da apresentação do Termo

de Referência a ser apresentado pela FUNAI. O Termo de Referência deverá

ser entregue pela FUNAI em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do

Acordo.

PARÁGRAFO QUARTO: As ações previstas no inciso V deverão ser mantidas

durante toda a duração do Plano de Ação Permanente referido neste artigo.

CLÁUSULA 45: A elaboração, o desenvolvimento e a execução dos

PROGRAMAS, PROJETOS e ações previstos nesta Subseção não excluem

os indígenas dos demais PROGRAMAS, exceto os que forem com aqueles

incompatíveis, nos termos dos PROGRAMAS.

SUBSEÇÃO 1.4: Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida

de outros povos e comunidades tradicionais;

CLÁUSULA 46: A FUNDAÇÃO deverá estabelecer tratativas com as

Comunidades Remanescentes do Quilombo de Santa Efigênia, em Mariana -

MG, e executar estudo para identificar eventuais impactos às referidas

comunidades em decorrência do EVENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso sejam identificados impactos que justifiquem

a adoção de medidas emergenciais, a FUNDAÇÃO deverá implemetá-Ias com

a devida urgência, enquanto perdurar a necessidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para elaboração de estudo previsto no caput, a

FUNDAÇÃO contratará consultoria independente, em até 90 (noventa) dias, a

contar da apresentação do Termo de Referência a ser apresentado pela

Fundação Cultural Palmares - FCP.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso o resultado do estudo previsto no caput

indique a necessidade, a FUNDAÇÃO elaborará um programa de ação
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permanente, que deverá ser construído em conjunto com as comunidades, em

tratativas e negociações que contem com a participação da Fundação Cultural

Palmares - FCP.

CLÁUSULA 47: O atendimento emergencial e aquele que decorrer de

programa, caso sejam necessários na forma desta subseção, deverá respeitar

as formas próprias de organização social, costumes, usos e tradições das

Comunidades Remanescentes de Quilombo de Santa Efigênia.

CLÁUSULA 48: Para o atendimento emergencial e aquele que decorrer de

programa, caso sejam necessários na forma desta subseção, deverão ser

previstos mecanismos para a realização de consulta e a participação das

comunidades em todas as fases, bem como a supervisão, a participação e a

validação da FCP em todas as fases, no âmbito de suas competências.

CLÁUSULA 49: A elaboração, o desenvolvimento e a execução dos

programas e ações previstos nesta Subseção não excluem as comunidades e

seus membros dos demais PROGRAMAS, exceto os que forem com aqueles

incompatíveis, nos termos dos PROGRAMAS.

CLÁUSULA 50: Caso haja indícios trazidos pelo PODER PÚBLICO de outras

comunidades tradicionais que tenham sido porventura impactadas pelo

EVENTO, a FUNDAÇÃO deverá adotar o mesmo procedimento previsto nesta

subseção.

CLÁUSULA.51: Compreende-se por Povos e Comunidades Tradicionais os

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que

possuam formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios

e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e

práticas gerados e transmitidos pela tradição.

PARÁGRAFO ÚNICO: Excluem-se deste programa os povos indígenas, os

quais deverão ter um programa próprio previsto nas Cláusulas da SUBSEÇÃO

1.3.
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CLÁUSULA 52: Para os efeitos deste Acordo, entendem-se como Territórios

Tradicionais os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica

dos Povos e Comunidades Tradicionais, utilizados de forma permanente,

mesmo que com uso efetivo sazonal..

CLÁUSULA 53: O presente programa deverá observar o art. 68 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); a Lei nO7.668, de 22 de

agosto de 1988; o Decreto nO4.887, de 2° de novembro de 2003; o Decreto nO

6.040, de 7 de fevereiro de 2007; e o Decreto nO3.551, de 4 de agosto de 2000,

bem como a Convenção nO169 da Organização Internacional do Trabalho -

OIT.

SUBSEÇÃO 1.5: Programa de Proteção Social

CLÁUSULA 54: A FUNDAÇÃO deverá elaborar, desenvolver e executar um

programa para promover a proteção social, por meio de ações

socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial,

desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados

pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico.

CLÁUSULA 55: O PROGRAMA deverá ser direcionado às famílias e às

pessoas que necessitem de ações de proteção social de acordo com os

parâmetros estabelecidos pela FUNDAÇÃO, em conformidade com as

políticas públicas, em decorrência do EVENTO.

CLÁUSULA 56: Excluído o que for de competência do PODER PÚBLICO, o

PROGRAMA de proteção social deverá apoiar a adoção de protocolo para

atendimento dos IMPACTADOS que estejam em situação de vulnerabilidade

ou de risco social por violação de direitos fundamentaisi em decorrência do

EVENTO.

PARÁGRAFO ÚNICO: O PROGRAMA de proteção social deverá apoiar a

continuidade dos serviços públicos essenciais, nos casos em que sua

interrupção ou prejuízo no atendimento à população tiver decorrido do

EVENTO.
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CLÁUSULA 57: As ações referidas no artigo anterior deverão observar as

regras e diretrizes da Lei nO8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica

da Assistência Social - LOAS); da Lei nO12.608, de 10 de abril de 2012; da

Política Nacional de Assistência Social; e do Protocolo Nacional Conjunto para

Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com

Deficiência em Situação de Riscos e Desastres (Portaria Interministerial n. 2,

de 6 de dezembro de 2012).

CLÁUSULA 58: Esse PROGRAMA deverá ser iniciado em até 30 (trinta) dias

da assinatura deste Acordo e terá duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar

do seu início.

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso

esta necessidade seja fundamentadamente justificada 12 (doze) meses antes

de encerrado o prazo original.

SUBSEÇÃO 1.6: Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle

Social

CLÁUSULA 59: A FUNDAÇÃO deverá assegurar a participação social nos

processos de identificação e detalhamento de PROGRAMAS e PROJETOS,

incluindo prestação de contas das ações relativas aos PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS.

CLÁUSULA 60: A população impactada e os INDIRETAMENTE

IMPACTADOS terão acesso à informação ampla, transparente, completa e

pública, em linguagem acessível, adequada e compreensível a todos os

interessados, como condição necessária à participação social esclarecida.

CLÁUSULA 61: Fica reconhecida a multiplicidade de formas e procedimentos

de divulgação e efetiva participação social, desde audiências públicas até o

uso de múltiplas mídias de modo a favorecer uma participação esclarecida.

CLÁUSULA 62: O presente programa deverá promover a participação das

pessoas físicas e jurídicas, comunidades e movimentos sociais organizados.
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CLÁUSULA 63: Caberá à FUNDAÇÃO a realização de painéis temáticos

periódicos, ou mediante demanda específica devidademente justificada,

considerando a área de influência do tema a ser tratado, no curso da execução

do respectivo PROGRAMA.

PARÁGRAFO ÚNICO: Além dos painéis temáticos, deverão ser realizados

eventos anuais de prestação de contas das ações da FUNDAÇÃO em todas

as bases regionais de referência física, com apresentação de relatórios das

ações realizadas.

ClÁUSUlA'64: Deverão ser criados canais permanentes de comunicação e

interação com a sociedade em espaços fixos ou itinerantes, se necessário,

devendo ser previstas as seguintes ações:

a) instituição de mesa de diálogo e negociação permanente, no curso

deste PROGRAMA;

b) construção e manutenção do sítio virtual específico na internet

para divulgação das informações relacionadas ao EVENTO;

c) criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades,

tanto espaços fixos quanto móveis;

d) implementação do mecanismo de ouvidorias para monitoramento

das ações do plano de reparação, e para recebimento de

reclamações e comentários por parte dos IMPACTADOS; e

e) central 0800 de atendimento à população.

CLÁUSULA 65: Deverá ser desenvolvida pela FUNDAÇÂO plataforma

interativa sobre o EVENTO, suas consequências e medidas implementadas no

âmbito dos PROGRAMAS e dos PROJETOS.

PARÁGRAFO ÚNICO: A finalidade da plataforma é assegurar um inventário

de dados e informações, bem como preservar as memórias culturais, técnicas

e científicas sobre o EVENTO, promovendo o acesso da população às

informações.
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CLÁUSULA'66: Caberá à FUNDAÇÃO criar uma equipe de comunicação e

participação social multidisciplinar, com profissionais e estrutura adequada.

CLÁUSULA 67: Além das medidas acima, as seguintes ações devem ser

implementadas:

a) criação de um manual de "perguntas e respostas", o qual deverá

estar disponível aos líderes comunitários e deverá esclarecer

sobre os processos de moradia temporária, auxílio financeiro,

indenização e outros;

b) divulgação em redes sociais sobre iniciativas da FUNDAÇÃO,

esclarecimento de dúvidas e repasse de informações; e

c) relacionamento com a imprensae disponibilização de releases aos

veículos de comunicação.

CLÁUSULA 68: Deverá ser criada uma Ouvidoria, com a indicação de um

Ouvidor, cujo nome e dados para contato devem ser amplamente divulgados

nos canais institucionais.

CLÁUSULA 69: Todos os relatórios de acompanhamento dos PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS devem estar disponíveis para a consulta pública,

diretamente na página eletrônica, independentemente de qualquer tipo de

cadastramento prévio.

CLÁUSULA 70: Deverão ser garantidos canais de atendimento adequados

aos grupos vulneráveis.

CLÁUSULA, 71: Os canais de diálogo referidos neste PROGRAMA devem

estar em funcionamento em até 90 (noventa) dias da assinatura deste Acordo

e deverão funcionar enquanto este Acordo estiver em vigor.

CLÁUSULA 72: O Ouvidor deverá emitir relatórios trimestrais, publicando-os

na página eletrônica, com dados estatísticos e com a apresentação do

andamento das atividades referidas no presente programa.

SUBSEÇÃO 1.7: Programa de Assistência aos Animais
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CLÁUSULA 73: A FUNDAÇÃO deverá desenvolver um programa para

assistência aos animais extraviados e desalojados, incluindo os animais

domésticos, tais como cães e gatos, sendo voltado especificamente para

Mariana e Barra Longa.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não se inclui no escopo deste PROGRAMA os animais

silvestres e a proteção da fauna aquática, os quais serão tratados em

PROGRAMAS próprios.

CLÁUSULA 74: Caberá à FUNDAÇÃO realizar as seguintes ações:

a) resgate dos animais impactados pelo EVENTO;

b) encaminhamento para os CRAs (Centros de Recolhimento Animal)

implementados pela FUNDAÇÃO;

c) prover alimentação aos animais que porventura permanecerem

nas suas propriedades de origem;

d) prover assistência médica veterinária a todos os animais

resgatados e impactados diretamente;

e) cadastro de todos os animais acolhidos nos CRAs;

f) promover evento de adoção para animais que não forem retirados

pelos seus tutores; e

g) destinar os animais não adotados para um Santuário, conforme

solicitação do TCP (Termo de Compromisso Preliminar) firmado

entre MPMG e a SAMARCO.

CLÁUSULA 75: Este programa deverá ser mantido pelo prazo mínimo de 2

(dois) anos, a contar da assinatura deste Acordo.

SEÇÃO 11:INFRAESTRUTURA

SUBSEÇÃO 11.1: Programa de reconstrução, recuperação e realocação de

Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira;

CLÁUSULA 76: O presente PROGRAMA deve prever ações para a

recuperação, reconstrução e realocação das localidades de Bento Rodrigues,

Paracatu de Baixo e Gesteira atingidas pelo EVENTO.
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CLÁUSULA 77: Fazem parte do presente PROGRAMA as seguintes ações, a

serem desenvolvidas pela FUNDAÇÃO:

a) definição, em conjunto com as comunidades, da nova

localização para o reassentamento;

b) aquisição das áreas que foram escolhidas em conjunto com as

comunidades;

c) elaboração e aprovação do projeto urbanístico e demais

entregáveis de engenharia da nova comunidade;

d) implantação da infraestrutura de energia, água, saneamento,

arruamento, pavimentação, drenagem e acessos;

e) elaboração e aprovação dos projetos arquitetônicos e posterior

construção dos imóveis;

f) reassentamento das edificações de uso público, tais como

escolas, unidades de saúde, praças, quadra coberta e templos

religiosos, equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR e em

observância aos padrões da política pública;

g) demolição de estruturas remanescentes e consequente

limpeza;

h) negociação coletiva em instância participativa para definição de

localização, discussão dos PROJETOS e acompanhamento

das obras;

i) dependendo da peculiaridade de cada caso concreto será

considerada a possibilidade de autoreassentamento assistido,

permuta e/ou indenização para os IMPACTADOS que assim

desejarem; e
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j) disponibilização de moradia temporária das pessoas

desalojadas pelo prazo de até 3 (três) meses após a solução

definitiva de sua moradia.

CLÁUSULA 78: O presente programa deverá ser iniciado em até 15 (quinze)

dias e deverá estar concluído em até 36 (trinta e seis) meses, ambos contados

da assinatura deste Acordo.

SUBSEÇÃO 11.2:Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta

Neves;

CLÁUSULA 79: A FUNDAÇÃO deverá desenvolver um programa para tratar

das ações necessárias ao desassoreamento do Reservatório da UHE Risoleta

Neves e à recuperação das condições de operação da UHE Risoleta Neves.

CLÁUSULA 80: Deverão ser desenvolvidas ações para o desassoreamento

do Reservatório da UHE Risoleta Neves e para o reparo na infraestrutura da

Usina Hidrelétrica, observado o acordo judicial celebrado com o MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e com o ESTADO DE MINAS

GERAIS em 6 de fevereiro de 2016 (processo n. 0024.15.086.405-6).

CLÁUSULA 81: As ações de reparação deverão ser concluídas de acordo com

PROGRAMA a ser aprovado pela FUNDAÇÃO, devendo o PROGRAMA ser

mantido ativo até a efetiva retomada da operação da UHE Risoleta Neves,

observado o. referido acordo.

SUBSEÇÃO 11.3: Programa de Recuperação das demais Comunidades e
Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa.

CLÁUSULA 82: A FUNDAÇÃO deverá providenciar a-recuperação ou

reconstrução das infraestruturas danificadas pelo EVENTO, observada a

SITUAÇÃO ANTERIOR em observância aos padrões da política pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Esse programa é voltado para as comunidades e

infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga, inclusive Barra Longa,
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ressalvadas as medidas previstas no programa de recuperação, reconstrução

e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso sejam identificadas outras comunidades e/ou

infraestruturas impactadas em outra localidade como decorrência do EVENTO,

esse programa também será estendido a elas.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Sendo necessário o reassentamento ou

realocação temporáriadas famílias e realocação de equipamentos públicos,

deverá ser previsto o fornecimento de infraestrutura básica, a saber: acesso à

água potável, energia elétrica e saneamento, em local que permita

acessibilidade.

CLÁUSULA 83: O planejamento deverá observar o padrão e os parâmetros

da política pública.

CLÁUSULA' 84: O programa deverá prever as seguintes ações reparatórias

para as áreas impactadas entre Fundão e Candonga, observado o parágrafo

segundo da cLÁUSULA 82:

a) reestabelecimentos de acessos;

b) limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho

e detritos decorrentes do EVENTO;

c) demolição de estruturas comprometidas remanescentes e

consequente limpeza;

d) reconstrução de pontes;

e) drenagens;

f) reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol;

g) reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos;

h) reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de

prática esportiva de acesso público;

i) reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais

públicos de lazer;

j) reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas;
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k) recuperação ou reforma das vias de acessso impactas pelo

EVENTO;

I) contenções de taludes e encostas para acessos;

m) reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas;

n) reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde

impactadas;

o) reconstrução e recuperação de todas as pontes, acessos e malhas

viárias impactadas;

p) recuperação das estruturas de captação, tratamento e distribuição

de água impactadas;

q) recuperação das estruturas de captação e tratamento de esgoto

impactadas;

r) reconstrução e recuperação das estruturas de esporte, lazer e

cultura impactadas; e

s) reconstrução, recuperação dos demais prédios públicos

impactados.

CLÁUSULA 85: Sempre que o reparo da estrutura não puder ser efetuado no,
mesmo local, a escolha do terreno para a nova construção deverá contar com

participação 'dos IMPACTADOS e aprovação do PODER PÚBLICO ao qual o

serviço esteja vinculado.

CLÁUSULA 86: No caso de estruturas públicas impactadas, além da

reparação do imóvel, devem ser recompostos os equipamentos, mobiliário e

instrumental, bem como o material de consumo, comprovadamente perdido ou

danificado diretamente em razão do EVENTO, necessário ao funcionamento

do respectivo serviço .

CLÁUSULA 87: Para os efeitos da cLÁUSULA 86 acima, não sendo possível

comprovar o volume do estoque de material de consumo destruído, deverá ser

indenizado o montante correspondente ao consumo da instalação ao longo de

6 (seis) meses.
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CLÁUSULA 88: Esse programa deverá ser iniciado em até 15 (quinze) dias e

deverá ser concluído em até 30 (trinta) meses, a contar da assinatura deste

Acordo.

SEÇÃO 111:EDUCAÇÃO, CUL TURA E LAZER

SUBSEÇÃO 111.1:Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da

Comunidade Escolar

CLÁUSULA 89: A FUNDAÇÃO deverá providenciar a reconstrução,

observada a SITUAÇÃO ANTERIOR e conforme padrão e parâmetros da

política pública, aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários

às escolas impactadas de Fundão até Candonga, providenciando os meios

para reintegração de seus respectivos alunos e profissionais envolvidos às

rotinas escolares.

PARÁGRAFO ÚNICO. A aquisição referida no caput deverá estar alinhada à

política pública e aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Educação -

MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

CLÁUSULA 90: Nos casos de reassentamento, as estruturas escolares serão

construídas nas novas comunidades. observada a SITUAÇÃO ANTERIOR,

seguindo normas e padrões do PODER PÚBLICO e necessidade

dimensionada nos planos de reassentamento.

CLÁUSULA 91: Enquanto não estiverem disponibilizadas as estruturas

definitivas, deverá a FUNDAÇÃO providenciar a oferta de condições de

acessibilidade dos alunos às escolas temporárias.

CLÁUSULA 92: Deverão ser previstas ações de capacitação dos profissionais

de educação para atuação em situações de emergências, bem como para a

prestação dos serviços decorrentes do EVENTO, de Fundão até UHE Risoleta

Neves.
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CLÁUSULA 93: O PROGRAMA deverá prever, ainda, ações de apoio

psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas durante

o período de 36 meses contados da assinatura deste Acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso

esta necessidade seja fundamentadamente justificada 06 (seis) meses antes

de encerrado o prazo original.

CLÁUSULA 94: Os prazos deste PROGRAMA deverão ser compatíveis com

o cronograma do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de

Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira e do Programa de

Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre

Fundão e Candonga.

SUBSEÇÃO 111.2:Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e
Artística

CLÁUSULA 95: A FUNDAÇÃO deverá elaborar programa para recuperar bens

culturais de natureza material e preservar patrimônio cultural das comunidades

de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira atingidas pelo EVENTO,

desde que os bens sejam de valor histórico, arqueológico, artístico

inventariados e/ou tombados pelo IPHAN e/ou IEPHA atingidos pelo EVENTO.

CLÁUSULA 96: As ações de preservação do patrimônio devem observar o

previsto no Termo de Compromisso Preliminar assinado com o MINISTÉRIO

PÚBLICO ESTADUAL DE MINAS GERAIS em 30 de novembro de 2015.

PARÁGRAFO ÚNICO: Complementando as informações disponibilizadas pelo

IPHAN e pelo IEPHA, o diagnóstico incluirá a realização de inventário

participativo junto às comunidades atingidas a fim de identificar os elementos

materiais e imateriais que compõem a cultura local, bem como implementar

centros de memória.
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CLÁUSULA 97: O diagnóstico deverá ser sucedido por Proposta de

Intervenção para preservação e conservação que estabeleça escala de

prioridades de ação em razão do grau de risco de perdas irreversíveis dos bens

culturais, sejam materiais ou imateriais.

CLÁUSULA 98: A Proposta de Intervenção no patrimônio cultural, a ser

implementada pela FUNDAÇÃO, deverá contemplar:

a) desenvolvimento e implementação, por meio de profissionais

habilitados, de projeto arqueológico dos sítios impactados;

b) Divulgação do conhecimento científico já produzido a respeito do

patrimônio arqueológico da região atingida cujo acesso e
prosseguimento de pesquisas foi inviabilizado pelas alterações no

relevo causadas pelo EVENTO;

c) execução de obras de recuperação do patrimônio cultural impactado

preferencialmente por meio de canteiros-escola que favoreçam a

utilização e a capacitação de mão de obra local;

d) ações para o resgate, a transmissão geracional e a promoção das

atividades culturais das comunidades, tais como festas e celebrações,

conhecimentos e técnicas tradicionais, artesanato e culinária.

CLÁUSULA 99: No que se refere ao esporte e ao lazer, a FUNDAÇÃO deve

promover o reestabelecimento e revitalização dos espaços e das condições

necessárias à realização de competições esportivas, eventos de dança e

música, atividades ocupacionais e de capacitação para idosos, atividades

infantis em contra-turnos ou períodos de férias, bem como a inserção da

população atingida em novas atividades e esporte disponíveis em Bento

Rodrigues e Barra Longa.

CLÁUSULA'100: O presente programa deverá ser mantido pelo prazo de 60

meses a contar da aprovação do PROJETO pela FUNDAÇÃO.
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PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso

esta necessidade seja fundamentadamente justificada 06 (seis) meses antes

de encerrado o prazo original.

SUBSEÇÃO 111.3:Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer, de

cunho reparatório e compensatório.

CLÁUSULA 101: A FUNDAÇÃO deverá realizar um diagnóstico do impacto do

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer nos municípios da ÁREA DE

ABRANGÊNCIA SOCIOECONÔMICA dos dois Estado.

CLÁUSULA 102: O diagnóstico deverá ser discutido com as comunidades e

deverá conter o levantamento das manifestações culturais, esportivas e de

lazer da ÁREA DE ABRANGÊNCIA, com destaque para aquelas associadas

aos recursos naturais colocados em indisponibilidade pelo EVENTO.

PARÁGRAFO ÚNICO: O diagnóstico deverá incluir o inventário de turismo

local impactado e o diagnóstico das potencialidades turísticas das áreas

impactadas.

CLÁUSULA 103: À luz do diagnóstico, poderão ser desenvolvidas as

seguintes ações relacionadas à cultura, ao turismo, ao esporte e ao lazer nas

áreas identificadas no diagnóstico como impactadas, como medidas

compensatórias:

a) implantação de equipamentos de esporte e lazer;

b) criação de Memorial em Bento Rodrigues, em

entendimento com a comunidade;

c) apoio técnico e material para ampliação dos Programas

Mais Cultura nas Universidades e Mais Cultura na Escolas;
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d) realização de campanha de autodeclaração de grupos,

coletivos e entidades culturais por meio da Plataforma

Rede Cultura Viva;

e) modernização de bibliotecas públicas municipais e criação

de um Comitê Nacional de Incentivo à Leitura, de forma a

fomentar ações de promoção da leitura.

f) implantação de equipamentos culturais e desenvolvimento

de ações de fomento e incentivo à cultura em consonância

com a Política e o Sistema Nacional de Cultura;

g) revitalização do Programa Estrada Real, na ÁREA DE

ABRANGÊNCIA, com vistas à atração do turismo para as

localidades afetadas; e

h) Implementação de ações de desenvolvimento da Pesca

Esportiva/Amadora para a bacia hidrográfica.

CLÁUSULA 104: À luz do diagnóstico, deverão ser desenvolvidas as

seguintes ações relacionadas à cultura, ao turismo, ao esporte e ao lazer nas

áreas identificadas no diagnóstico como impactadas, como medidas

reparatórias:

a) fortalecimento de instituições locais afins à atividade de

turismo;

b) elaboração de plano participativo de turismo; e

c) apoio técnico para implementação do plano de turismo,

incluindo publicidade.

d) apresentação de proposta, elaborada em conjunto com as

comunidades impactadas, para o enfrentamento das perdas

do ambiente necessário para a realização de práticas de

lazer, esporte e sociabilidade, a ser validado pelos ÓRGÃOS
PÚBLICOS envolvidos;
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e) reparação dos trechos da Estrada Real impactados pelo

EVENTO.

.f) implementação de ações de recuperação da Pesca

Esportiva/Amadora para a bacia hidrográfica; e

g) requalificação profissional de agentes locais da Pesca

Esportiva impactados, entre os quais guias de pesca,

condutores de embarcações, estruturas de hospedagem e

produtores de iscas, na hipótese de impossibilidade de

retomada da atividade original.

CLÁUSULA 105: O diagnóstico referido neste programa deverá estar

concluído no prazo de 12 (doze) meses da assinatura deste acordo, sendo as

ações de fomento desenvolvidas pelo prazo de 60 (sessenta) meses da

aprovação do PROJETO pela FUNDAÇÃO.

SEÇÃO IV: SAÚDE

SUBSEÇÃO IV.1: Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População

Impactada

CLÁUSULA 106: Deverá ser prestado apoio técnico à elaboração e

implantação do Protocolo de monitoramento da saúde da população

expostaaos efeitos do EVENTO.

CLÁUSULA 107: Caberá à FUNDAÇÃOelaborar programa para prestar apoio

técnico para o atendimento às prefeituras de Mariana e Barra Longa na

execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuados

até a presente data em função dos efeitos decorrentes do EVENTO.

CLÁUSULA 108: O programa deverá prever medidas e ações necessárias à

mitigação dos danos causados à saúde da população diretamente atingida

pelo EVENTO.

CLÁUSULA 109: O presente programa deverá prever ações a serem

executadas pela FUNDAÇÃO nas seguintes áreas, as quais deverão estar

circunscritas aos efeitos decorrentes do EVENTO:
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a) atenção primária;

b) vigilância em Saúde ambiental, epidemiológica, Saúde do

trabalhador, sanitária e promoção da Saúde;

c) assistência farmacêutica;

d) assistência laboratorial;

e) atenção secundária; e

f) atenção em saúde mental.

CLÁUSULA 110: As ações previstas neste programa de apoio à saúde

deverão ser mantidas pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da

assinatura do presente Acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso

esta necessidade seja fundamentadamente justificada 06 (seis) meses antes

de encerrado o prazo original.

CLÁUSULA' 111: Caberá à FUNDAÇÃO desenvolver um Estudo

Epidemiológico e Toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e

sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz

do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A área de abrangência do Estudo poderá ser

ampliada caso sejam constatadas evidências técnicas de riscos a saúde da

população em áreas costeiras e litorâneas da ÁREA DE ABRANGÊNCIA não

cobertas pelo Estudo, mediante demanda tecnicamente fundamentada do

PODER PÚBLICO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tendo sido identificados impactos do EVENTO à

saúde, o estudo indicará as ações mitigatórias necessárias para garantir a

saúde dos IMPACTADOS, a serem executadas pela FUNDAÇÃO.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O estudo se baseará nos indicadores de saúde de

10 (dez) anos anteriores ao EVENTO e deverá ser mantido pelo prazo mínimo

de 10 (dez) anos após o EVENTO.

PARÁGRAFO QUARTO: O prazo previsto no parágrafo anterior deverá ser

prorrogado no caso de verificação de indícios de aumento da incidência de

doenças ou de mudanças negativas no perfil epidemiológico que possam ser

decorrências do EVENTO, pelo prazo necessário.

CLÁUSULA 112: O estudo será realizado na forma de uma pesquisa de

campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com

mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário utilizando dados oficiais

disponíveis para toda população, amostras de campo e demais regras

previstas no padrão da política pública.

PARÁGRAFO ÚNICO: OSdados brutos e as análises produzidas no curso do

Estudo deverão ser disponibilizados para ampla consulta pública e enviados

às Secretarias Estaduais de Saúde, ou equivalentes, dos Estados de Minas

Gerais e do Espírito Santo.

SEÇÃO V: INOVAÇÃO

SUBSEÇÃO \1.1: Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e
Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos

Impactos, de natureza compensatória

CLÁUSULA 113: A FUNDAÇÃO deverá fomentar e financiar a produção de

conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo desastre,

através da criáção e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias

aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de
recuperação.

CLÁUSULA 114: As seguintes ações deverão ser desenvolvidas:

a) fomento a pesquisas voltadas à utilização econômica e

disposição do rejeito; e
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b) fomento à formação educacional e profissional em temáticas

correlatas à recuperação das áreas atingidas.

CLÁUSULA 115: As ações previstas neste programa, que tem natureza

compensatória, poderão ser realizadas por meio de parcerias com instituições

públicas de ensino e pesquisa.

SEÇÃO VI: ECONOMIA

SUBSEÇÃO VI.1: Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e
Pesqueiras

CLÁUSULA 116: A FUNDAÇÃO deverá desenvolver um programa para o

apoio aos pescadores IMPACTADOSao longo da ÁREA DEABRANGÊNCIA.

CLÁUSULA 117: A FUNDAÇÃO deverá buscar a recomposição das áreas

produtivas e das condições para produção dos pescadores, incluindo os

equipamentos e infraestrutura impactados para a conservação,

industrialização e comercialização do pescado.

CLÁUSULA 118: A FUNDAÇÃO deverá prestar assistência técnica aos

pescadores impactados pelo EVENTO e às suas respectivas cooperativas e

associações, de modo a viabilizar a retomada de suas atividades, bem como

ajuda financeira aos pescadores impactados, no montante definido pelo

Programa de Auxílio Financeiro aos IMPACTADOS até a condição de pesca

ser equivalente à SITUAÇÃOANTERIOR.

PARÁGRAFO ÚNICO: A assistência técnica deverá ser realizada nos termos

do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural- PNATER, de

acordo com orientações do PODER PÚBLICO, sendo custeada pela
FUNDAÇÃO.

CLÁUSULA 119: Sempre que, em virtude do EVENTO, a retomada da

atividade de pesca não for possível, deverão ser ofertados cursos de

qualificação profissional em outras atividades, prestando assistência técnica

nos termos da PNATER, quando cabível, com o objetivo de identificar e
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viabilizar a realocação em nova atividade econômica ou produtiva, sem

prejuízo do pagamento do Auxílio Financeiro previsto na cLÁUSULA 118 até

a condição de pesca ser equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR ou até que

sejam estabelecidas as condições para realocação profissional, o que ocorrer

primeiro, assegurada a conclusão da oferta dos cursos de qualificação em

andamento no âmbito deste PROGRAMA.

CLÁUSULA 120: As obrigações relacionadas à qualificação e assistência

técnicas devem ser mantidas por 24 (vinte e quatro meses).

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso

esta necessidade seja fundamentadamente justificada.

CLÁUSULA 121: O presente programa também se aplica aos areeiros

IMPACTADOS, desde que legalmente autorizados para a atividade.

CLÁUSULA 122: Será elaborado e implementado um plano de recuperação

da pesca na ÁREA DE ABRANGÊNCIA, e, em caso de identificação de

impactos decorrentes do EVENTO, plano de recuperação de atividades de

aquicultura impactadas, o qual deverá ser articulado com os estudos

ambientais.

CLÁUSULA 123: Deverão ser previstas medidas emergenciais para a

readequação ou adaptação das formas de trabalho e geração de renda

diretamente relacionadas ao rio, notadamente relativas aos pescadores e aos

areeiros, podendo ser planejadas e fomentadas alternativas de negócios

coletivos sociais.

SUBSEÇÃO VI.2: Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias

CLÁUSULA 124: O propósito deste programa é recuperar as atividades

agropecuáriàs e dos produtores IMPACTADOS ao longo da Calha do Rio

Doce.

CLÁUSULA 125: O presente programa deverá prever as seguintes ações aos

produtores IMPACTADOS ao longo da Calha do Rio Doce:
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a) disponibilização de área aos produtores que tiveram suas atividades

agropecuárias permanentemente inviabilizadas em decorrência do

EVENTO, equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR, observada a política

pública;

b) recomposição das áreas produtivas passíveis de restauração e das

condições para produzir conforme SITUAÇÃO ANTERIOR, incluindo

solo, animais, equipamentos e instalações;

c) assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações

impactados, de modo a viabilizar a retomada de suas atividades, termos

da PNATER por 24 meses a partir da recomposição à SITUAÇÃO

ANTERIOR das áreas produtivas passíveis de restauração, podendo

ser prorrogado caso esta necessidade seja fundamentadamente

justificada;

d) ajuda financeira aos produtores IMPACTADOS, no montante definido

pelo Programa de Auxílio Financeiro aos IMPACTADOS até a condição

de produção ser equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR ou à realização

do disposto na alínea "a";

e) sempre que a retomada da atividade não for possível, deverão ser

ofertados cursos de qualificação profissional em outra atividade,

prestando assistência técnica nos termos PNATER, quando cabível,

com o objetivo de identificar e viabilizar a realocação em nova atividade

econômica ou produtiva, sem prejuízo do pagamento do Auxílio

Financeiro previsto na alínea "d" até estabelecidas as condições para

realocação profissional.recuperação de pastagens nas áreas

impactadas, quando tecnicamente viável;

f) formação de pastagens equivalentes em outras áreas da propriedade

em substituição às pastagens tecnicamente não recuperáveis;

g) substituição de pastagens por outras fontes de alimentação animal com

maior produtividade que possam ser cultivadas na propriedade

impactada;

h) implantação de técnicas de manejo em busca de se tentar aumentar a

produtividade da propriedade;
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i) reestabelecimento das estruturas de captação de água para irrigação e

dessedentação animal impactados à SITUAÇÃO ANTERIOR ou, não

sendo possível, desenvolver alternativas ao reestabelecimento das

estruturas de captação de água; e

j) fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais

diretamente impactadas, até recuperação da pastagem.

CLÁUSULA 126: Deverão ser planejadas ações específicas para a

recuperação dos sistemas de irrigação comprometidos.

CLÁUSULA .127: Não deverão ser reestabelecidas atividades agropecuárias

em APPs (Áreas de Preservação Permanente).

CLÁUSULA 128: As obrigações relacionadas à qualificação e assistência

técnicas devem ser mantidas por 24 (vinte e quatro meses).

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso

esta necessidade seja fundamentadamente justificada.

SUBSEÇÃO VI.3: Programa de Recuperação e Diversificação da Economia

Regional com Incentivo à Indústria, de cunho compensatório

CLÁUSULA 129: Caberá à FUNDAÇÃO, a título compensatório, adotar

estratégias para o desenvolvimento de outras atividades econômicas na região

que promovam a diminuição de sua dependência com relação à indústria

minerária, estimulando o surgimento de novas indústrias na região, baseada

em alternativas tecnológicas de base sustentável e capaz de promover uma

maior integração produtiva da população.

CLÁUSULA 130: Deverá a FUNDAÇÃO adotar as seguintes ações, nos limites

da ÁREA DE ABRANGÊNCIA IMPACTADA:

a) estabelecimento de linhas de crédito produtivo mediante

equalização e constituição de fundo garantidor;
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b) .apoio técnico ao desenvolvimento do plano de diversificação

econômica da região de Germano;

c) diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades

econômicas;

d) ações para recuperação da imagem dos produtos locais;

e) estímulo ao associativismo e ao cooperativismo; e

f) fomento de novas indústrias e serviços para atendimento de

demandas decorrentes das áreas atingidas.

CLÁUSULA 131: O prazo do presente programa deverá ser proposto pela

FUNDAÇÃO e validado pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO.

SUBSEÇÃO VI.4: Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo

CLÁUSULA 132: A FUNDAÇÃO deverá elaborar e executar um programa

específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de

comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e

Regência e Povoação, diretamente impactados pelo EVENTO, que deverá ser

realizado em 24 meses contado da aprovação do orçamento da FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado,

caso esta necessidade seja fundamentadamente justificada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Deverão ser previstas ações, sem prejuízo de

participação' no PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA, para

reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos

necessários à retomada da operação do negócio e fomento à retomada da

produção.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para efeitos deste programa, entende-se como

micro e pequenos negócios a micro e pequena empresa, a empresa de

pequeno porte, o empreendedor individual, os trabalhadores que têm o próprio
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negócio, formalizado ou não, e os trabalhadores por conta própria sem vínculo

de emprego formal ou informal.

PARÁGRAFO QUARTO: Aos destinatários do presente programa será

assegurada ajuda financeira, no montante definido pelo Programa de Auxílio

Financeiro aos IMPACTADOS até a retomada das condições para o exercício

das atividades econômicas originais ou estabelecimento das condições para o

novo negócio em substituição ao anterior.

CLÁUSULA 133: Na impossibilidade de retomada das atividades econômicas

originais localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação, em

razão do EVENTO, caberá, ainda, à FUNDAÇÃO apoiar os pequenos

empreendedores na incubação de novo negócio em substituição ao anterior,

por 36 (trinta e seis) meses contados da aprovação do PROGRAMA na

FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, caso

esta necessidade seja fundamentadamente justificada até 06 (seis) meses de

encerrado o prazo original.

SUBSEÇÃO V/.S: Programa de Estímulo à Contratação Local, de cunho

compensatório

CLÁUSULA 134: A FUNDAÇÃO deverá elaborar e executar programa de

priorização de contratação local visando estimular uso de força de trabalho

local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas

de Fundão à Regência.

CLÁUSULA 135: Para o atendimento deste programa, as seguintes ações

deverão ser desenvolvidas:

a) realização de estudos de prospecção para identificação de

potenciais empreendedores, negócios e mercados;

b) estratégia de priorização de compras locais, incluindo o

levantamento da oferta de produtos e serviços locais, desde que
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compatíveis com preços de mercado, divulgação das demandas

de produtos e serviços, realização de rodada de negócios com

potenciais fornecedores; e

c) ênfase para as áreas que tiveram maior comprometimento de

suas atividades produtivas e em atividades associadas às

vocações locais.

CLÁUSULA.136: Este programa deverá entrar em execução em 90 (noventa)

dias a contar da constituição da FUNDAÇÃO e deverá ser mantido enquanto

a FUNDAÇÃO estiver ativa.

PARÁGRAFO ÚNICO: A implementação deste PROGRAMA deverá observar

o disposto na Cláusula 223, bem como as regras constantes das políticas e

manuais ali previstos.

SUBSEÇÃO VI.6: Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos

IMPACTADOS

CLÁUSULA 137: Caberá à FUNDAÇÃOdesenvolver um programa de auxílio

financeiro emergencial à população IMPACTADA que tenha tido

comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada, nos

termos da cLÁUSULA 21, de suas atividades produtivas ou econômicas em

decorrência do EVENTO, até o restabelecimentodas condições para retomada
das atividades produtivas ou econômicas.

PARÁGRAFO ÚNICO: A previsão contida no caput não compromete a

contituidade da execução dos acordos e compromissos celebrados

anteriormente à assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA 138: Para que seja concedido um auxílio financeiro mensal, será

necessário cadastramento e verificação da dependência financeira da

atividade produtiva ou econômica.

PARÁGRAFO ÚNICO: O auxílio financeiro mensal será de 1 (um) salário

mínimo, acrescido de 20% (vinte por cento) por dependente, conforme os
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dependentes previstos no art. 16 da Lei 8.213/1991, e de mais uma cesta

básica, conforme valor estipulado pelo DIEESE, sem prejuízo da indenização

no âmbito do PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO COORDENADA, respeitadas

as disposições contidas no TAC firmado com o Ministério Público Federal, do

Trabalho e do Estado do Espírito Santo.

CLÁUSULA 139: Deverá haver a entrega dos cartões aos beneficiários deste

programa, ou outra forma equivalente, conforme critérios já estabelecidos no

TAC.

CLÁUSULA 140: O pagamento deverá ser efetuado até que sejam

restabelecidas as condições para o exercício das atividades econômicas

originais ou,' na hipótese de inviabilidade, até que sejam estabelecidas as

condições para nova atividade produtiva em substituição à anterior, nos termos

do PROGRAMA, limitado ao prazo máximo de 5 (cinco) anos, a contar da

assinatura deste Acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo máximo previsto no caput poderá ser

prorrogado por um período adicional de um ano, caso esta necessidade seja

fundamentadamente justificada 03 (três) meses antes de encerrado o prazo

original, e assim sucessivamente até o nono ano contado da data de assinatura

deste Acordo, de tal forma que o pagamento de que trata o caput não exceda

o prazo de 10 (dez) anos.

SUBSEÇÃO VI.7: Programa de Ressarcimento dos gastos públicos

extraordinári(Js dos COMPROM/TENTES

CLÁUSULA 141: A FUNDAÇÃO deverá ressarcir os COMPROMITENTES

pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do EVENTO, devidamente

comprovados por meio de documentos oficiais, dentre os quais notas de

empenho de despesas e declaração de autoridade competente, conforme

ANEXO, no valor de R$ 27.463.793,00 (vinte e sete milhões, quatrocentos e

sessenta e três mil e setecentos e noventa e três reais), devidamente

atualizado pelo IPCA, desde a data da despesa até o efetivo pagamento,
observada a política de compliance da FUNDAÇÃO.
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PARÁGRAFO ÚNICO: OS demais PROGRAMAS objeto deste Acordo

precedem o ressarcimento das despesas extraordinárias dos

COMPROMITENTES previstas no caput.

CLÁUSULA 142: A FUNDAÇÃO discutirá com os Municípios impactados

quanto ao ressarcimento pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do

EVENTO.

CLÁUSULA 143: Mediante a realização do ressarcimento previsto na

cLÁUSULA 141, considerar-se-ão plenamente quitados pelos

COMPROMITENTES os prejuízos financeiros destes decorrentes do

EVENTO.

PARÁGRAFO ÚNICO: Demaisgastos públicos extraordinários decorrentes do

EVENTO, de mesma natureza daqueles previstos noANEXO referido no caput

da cLÁUSULA 141, incorridos pelos COMPROMITENTES a partir da data

deste Acordo, serão objeto de ressarcimento nos termos deste PROGRAMA.

SEÇÃO VII:

GERENCIAMENTO DO PLANO DE AÇÕES

SUBSEÇÃO VII.1: Programa de gerenciamento dos programas

socioeconômicos

CLÁUSULA 144: A FUNDAÇÃO deverá dotar os PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS de mecanismose processos de gestão, monitoramento

e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados, definição de

indicadores,' em conformidade com os mecanismos e processos de

governança estabelecidos neste Acordo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O modelo de gestão de portfólio de programas a

ser adotado deverá contemplar no mínimo a gestão de custo, tempo e escopo,

com o orçamento de cada programa, indicadores, metas e cronograma.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Esse programa deverá estar em execução em até

6 (seis) meses, a contar da assinatura deste Acordo.

CAPíTULO TERCEIRO: PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

CLÁUSULA. 145: Os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS deverão ter

natureza difusa e transindividual e incluirão medidas de caráter reparatór:ioe

compensatório, nos termos do acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: No contexto dos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS,

deverão ser elaborados, desenvolvidos e executados os seguintes

PROGRAMAS, agrupados em oito eixos temáticos: (i) Gestão dos Rejeitos,

Recuperação e Melhoria da Qualidade da Água; (ii) Restauração Florestal e

Produção de Água; (iii) Conservação da Biodiversidade; (iv) Segurança Hídrica

e Qualidade da Água; (v) Educação, Comunicação e Informação; (vi)

Preservação e Segurança Ambiental; (vii) Gestão e Uso Sustentável da Terra;

e (viii) Gerenciamento do Plano de Ações.

CLÁUSULA 146: Para fins de execução deste Acordo, os PROGRAMAS

SOCIOAMBfENTAIS são classificados em PROGRAMAS REPARATÓRIOS e

PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS referidos

neste Acordo, e as medidas deles decorrentes, serão, como regra,

compreendidos como REPARATÓRIOS, sendo classificados como

COMPENSATÓRIOS apenas os programas e medidas expressamente

indicados como tal neste Acordo.

CLÁUSULA 147: Para os fins do disposto na cLÁUSULA 146, as partes

reconhecem que todas as medidas executadas pela FUNDAÇÃO que

excedam a mitigação, remediação e/ou recuperação de impactos

socioambientais diretamente advindos do EVENTO têm natureza de medida

compensatória socioambiental.
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CLÁUSULA 148: As medidas e ações descritas nos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS serão executadas conforme analisado e aprovado pelos

ÓRGÃOS AMBIENTAIS e/ou ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS

HíDRICOS, nos termos deste ACORDO.

CLÁUSULA 149: Se, ao longo da execução deste Acordo, restar

comprovada a inexistência de solução viável para as ações de reparação

previstas nos PROGRAMAS, essas serão substituídas por medidas

compensatórias equivalentes, as quais serão definidas por meio de estudos

realizados pelos EXPERTs e aprovados pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO,

ouvidos os ÓRGÃOS AMBIENTAIS ou de GESTÃO DE RECURSOS

HíDRICOS competentes.

SEÇÃO I:

GESTÃO DOS REJEITOS E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

SUBSEÇÃO 1.1: Programa de manejo dos rejeitos decorrentes do rompimento

da barragem de Fundão, considerando conformação e estabilização in situ,

escavação, dragagem, transporte, tratamento e disposição englobando as

seguintes medidas de cunho reparatório:

CLÁUSULA 150: Caberá à FUNDAÇÃO realizar estudos de identificação e de

avaliação detalhada da ÁREA AMBIENTAL 1, considerando a SITUAÇÃO

ANTERIOR e os efeitos derivados do EVENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A avaliação das alterações e caracterizações

deverá incluir a avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e

hidrosedimentológica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os estudos referidos no caput deverão ser

divulgados até o último dia útil de julho de 2016, devendo conter cronograma

para apresentação e implementação dos PROJETOS, devendo ser avaliados
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e aprovados pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS e de GESTÃO DE RECURSOS

HíDRICOS. '

PARÁGRAFO TERCEIRO: Especificamente quanto ao Reservatório da UHE

Risoleta Neves, a SAMARCO realizará a dragagem dos primeiros 400m

(quatrocentos metros) desse reservatório até 31 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA 151: Caberá à FUNDAÇÃO realizar o manejo de rejeitos

decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, conforme resultados

decorrentes dos estudos previstos neste programa, bem como considerando

os fatores ambientais, sociais e econômicos da região.

PARÁGRAFO ÚNICO: Inclui-se no manejo de rejeitos referido no caput a

elaboração de projeto e as ações de recuperaçãodas áreas fluviais, estuarinas

e costeira, escavação, dragagem, transporte e disposição final adequada e/ou

tratamento in situo

CLÁUSULA 152: Caberá à FUNDAÇÃO efetivar a disposição de rejeitos

decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, a serem quantificados

conforme estudos previstos neste programa, incluindo cronograma, tratamento

e destinação ecologicamente adequada, mediante aprovação pelos ÓRGÃOS

AMBIENTAIS.

CLÁUSULA 153: As atividades de manejo e de disposição de rejeitos

decorrentes do rompimento da barragem de Fundão previstas neste programa

buscarão propiciar a geração de renda para a população impactada, caso

economicamente viável, na forma prevista nos PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS.

SUBSEÇÃO 1.2: Programa de implantação de sistemas de contenção dos

rejeitas e de tratamento in situ dos rios impactados, englobando as seguintes

medidas de cunho reparatório

CLÁUSULA 154: Caberá à FUNDAÇÃO construir e operar estruturas

emergenciais de contenção de sedimentos e/ou sistemas de tratamento in situ
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da área contida entre a Barragem de Fundão e a UHE Risoleta Neves, com

conclusão até 31 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA 155: Deverão ser realizados estudos e ser traçados cenários

alternativos para avaliação e adoção das melhores e mais eficientes técnicas

e procedimentos, nos termos do plano/programa aprovado, visando à

contenção dos rejeitos dispostos na área das Barragens de Fundão e

Santarém e ao longo da calha e áreas marginais dos Rios Gualaxo do Norte,

Carmo e Doce até a UHE Risoleta Neves e o tratamento da água, de forma a

maximizar a eficiência dos sistemas de contenção e a minimizar o impacto

associado à continuidade do transporte dos sedimentos para o Rio Doce, os

quais terão que ser apresentados até o último dia útil de agosto de 2016;

CLÁUSULA 156: Deverão ser implementadas pela FUNDAÇÃO técnicas e

procedimentos visando à contenção de rejeitos e o tratamento da água

aprovados pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS, conforme estudos referidos neste

programa.

PARÁGRAFO ÚNICO: As técnicas e procedimentos referidos no caput

poderão incluir a construção de estruturas definitivas.

CLÁUSULA 157: As medidas descritas nos PROGRAMAS terão por objetivo

reduzir gradativamente a turbidez dos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce,

até a UHE Risoleta Neves, para níveis máximos de 100 (cem) NTU na estação

seca, no prazo definido de acordo com os estudos estabelecidos na

cLÁUSULA 150, observado o prazo máximo de 3 (três) anos.

SEÇÃO 11:

RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA

SUBSEÇÃO 11.1: Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1nos

municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado,

incluindo bibrremediação, englobando as seguintes medidas de cunho

reparatório.
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CLÁUSULA 158: Caberá à FUNDAÇÃO efetuar a revegetação inicial,

emergencial e temporária, por gramíneas e leguminosas, visando a diminuição

da erosão laminar e eólica, com extensão total de 800 ha (oitocentos hectares)

e conclusão até o último dia útil de junho de 2016, de acordo com o programa

aprovado pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS.

CLÁUSULA 159: Deverá, também, recuperar 2.000 ha (dois mil hectares) na

ÁREA AMBIENTAL 1 nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e

Santa Cruz do Escalvado, de acordo com o programa aprovado pelos

ÓRGÃOS AMBIENTAIS.

PARÁGRAFO ÚNICO: A implantação das ações referidas no caput se dará

em um prazo de 4 (quatro) anos, a contar da assinatura deste Acordo, com 6

(seis) anos complementares de manutenção, conforme cronograma a ser

estabelecido no respectivo programa.

CLÁUSULA 160: Deverá ser feita pela FUNDAÇÃO a regularização de calhas

e margens e controle de processos erosivos nos Rios Gualaxo do Norte,

Carmo e Doce no trecho a montante da UHE Risoleta Neves, a ser aprovado

pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS, com conclusão até o último dia útil de dezembro

de 2017.

PARÁGRAFO ÚNICO: É obrigação da FUNDAÇÃO realizar o manejo de

rejeitos, nos termos estipulados na cLÁUSULA 151.

SUBSEÇÃO 11.2: Programa de recuperação das Áreas de Preservação

Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce com controle de

processos erosivos, de acordo com as seguintes medidas e requisitos de

cunho compensatório.

CLÁUSULA 161: A FUNDAÇÃO, a título compensatório, deverá recuperar

APPs degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se

limitando, nas subbacias dos rios definidos como fonte de abastecimento

alternativa para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e
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terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas

pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Da área prevista no caput para a recuperação de

APPs degradadas, 10.000 ha deverão ser executados por meio de

reflorestamento e 30.000 ha deverão ser executados por meio da condução da

regeneração natural.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para execução do presente PROGRAMA, fica

estabelecido o valor mínimo de R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões

de reais).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de a execução das ações previstas no

parágrafo primeiro custar um valor inferior a R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e

cem milhões de reais), a FUNDAÇÃO deverá realizar outras ações de

reflorestamento e/ou regeneração na área definida pelo COMITÊ

INTERFEDERATIVO, até atingir o referido valor.

PARÁGRAFO QUARTO: A recuperação das APPs referidas no caput deverá

seguir metodologia similar ao Programa Reflorestar, Produtor de Água ou

iniciativas semelhantes, nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

CLÁUSULA 162: Para fins da recuperação das áreas marginais e

compensação das APPs degradadas, serão implementados projetos de

produção de sementes e de mudas de espécies nativas florestais ou serão

apoiados projetos correlatos com este mesmo objetivo, alinhados com os

programas citados no parágrafo quarto da CLÁUSULA 161.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas APP's objeto de recuperação neste Programa

deverá ser realizado também o manejo do solo visando à recuperação de áreas

de erosão e priorizando-se as áreas de recarga da Bacia do Rio Doce.

SUBSEÇÃO 11.3: Programa de recuperação de Nascentes, englobando as

seguintes medidas de cunho compensatório
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CLÁUSULA 163: Caberá à FUNDAÇÃO, a título compensatório, recuperar

5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia

Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), com a recuperação de 500 (quinhentas)

nascentes por ano, a contar da assinatura deste acordo, em um período

máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de

Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio

Doce.

SEÇÃO 111:

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

SUBSEÇÃO 111.1:Programa de conservação da biodiversidade aquática,

incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada,

englobando as seguintes medidas de cunho reparatório

CLÁUSULA 164: A FUNDAÇÃO deverá elaborar e implementar medidas para

a recuperação e conservação da fauna aquática na ÁREA AMBIENTAL 1,

incluindo:

a) estudo populacional da ictiofauna de água doce da calha e tributários

do Rio Doce na ÁREA AMBIENTAL 1, o qual deverá ser apresentado

até o último dia útil de dezembro de 2016, conforme orientação do

ICMBIO;

b) processo de avaliação do estado de conservação das espécies de

peixes nativas da Bacia do Rio Doce na ÁREA AMBIENTAL 1, o qual

deverá ser apresentado até o último dia útil de dezembro de 2016,

conforme orientação do ICMBIO; e

c) medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática da

Bacia do Rio Doce na ÁREA AMBIENTAL 1, conforme resultados dos

est~dos indicados na letra b acima,as quais deverão ser

apresentadas até o último dia útil de dezembro de 2016, conforme

orientação do ICMBIO.
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PARÁGRAFO ÚNICO: O programa previsto nessa Cláusula deverá ser

orientado e supervisionado pelo ICMBio, em articulação com os demais

ÓRGÃOS AMBIENTAIS, que monitorarão sua execução.

CLÁUSULA 165: A FUNDAÇÃO deverá elaborar e implementar medidas de

monitoramento da fauna da foz do Rio Doce e ambientes estuarinos e

marinhos impactados, devendo:

I. Apresentar, até o último dia útil de junho de 2016:

a) Proposta de estudo para avaliação da qualidade da água e

ecotoxicidade sobre os organismos aquáticos, estuarinos,

marinhos e dulcícolas; e

b) Descrição metodológica das medidas de monitoramento da

fauna da foz do Rio Doce e ambientes estuarinos e marinhos

impactados.

11. Realizar e apresentar os resultados, até o último dia útil de maio de

2017, dos estudos para:

a) identificação e caracterização do impacto agudo e crônico sobre

.as espécies e cadeia trófica dos ambientes dulcícolas, estuarino

e marinho; e

b) avaliação do habitat de fundo marinho, incluindo algas calcáreas,

rodolitos e corais, nas áreas estuarinas, marinhas e da foz do rio

atingidas pelo material oriundo do EVENTO;

111. implementar e executar as medidas de monitoramento referidas nesta

Cláusula num período de 5 anos, a partir da aprovação da proposta

de estudos por parte do ICMBio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A partir do primeiro dia útil de julho de 2017, as

medidas de monitoramento referidas neste programa e os parâmetros

decorrentes dos resultados dos estudos previstos nos parágrafos anteriores

deverão ser integrados.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: O programa previsto nesta Cláusula deverá ser

orientado e supervisionado pelo ICMBio, em articulação com os demais

ÓRGÃOS AMBIENTAIS, que monitorarão sua execução.

CLÁUSULA 166: O presente programa deverá conter eventuais ações de

contingência associadas ao monitoramento da fauna da foz do Rio Doce, dos

ambientes estuarinos e marinho impactados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As ações de contingência referidas no caput

deverão ser apresentadas até o último dia útil de julho de 2017, sob orientação

e supervisão pelo ICMBio, em articulação com os demais ÓRGÃOS

AMBIENTAIS, que monitorarão sua execução.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As ações referidas neste artigo deverão ser

mantidas num período de 5 anos, a partir da aprovação da proposta de estudos

por parte do órgão ambiental competente.

SUBSEÇÃO 111.2:Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e
reintrodução da fauna silvestre, englobando as seguintes medidas de cunho

compensatório

CLÁUSULA 167: Caberá à FUNDAÇÃO, a título compensatório, efetuar a

construção e o aparelhamento de 2 (dois) Centros de Triagem e Reabilitação

de Animais Silvestres (CETAS), de acordo com Termo de Referência a ser

emitido pel~ IBAMA e a respectiva lista de equipamentos, na ÁREA

AMBIENTAL 2, sendo uma unidade em Minas Gerais e outra no Espírito Santo,

em áreas livres e desimpedidas para edificação indicadas pelo IBAMA;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cronograma e a localização de implantação dos

CETAS serão definidos entre as partes, não excedendo o prazo máximo de 2

(dois) anos a contar da data da celebração deste Acordo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A FUNDAÇÃO deverá assegurar recursos para a

manutenção operacional dos CETAS por um período de 3 anos, a contar da

entrega de cada CETAS, ressalvadas as despesas de custeio com pessoal, de
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acordo com o Plano de Gestão do projeto a ser estabelecido pelo órgão gestor

responsável.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os recursos previstos no parágrafo anterior

deverão incluir as despesas de manutenção das equipes de tratadores

terceirizados, no período previsto no parágrafo anterior.

SUBSEÇÃO 111.3:Programa de conservação da fauna e flora terrestre de

cunho reparatório

CLÁUSULA 168: A FUNDAÇÃO deverá apresentar, até o último dia útil de

dezembro de 2016, um estudo para identificação e caracterização do impacto

do EVENTO, na ÁREA AMBIENTAL 1, sobre as espécies terrestres

ameaçadas de extinção.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Até o último dia útil de dezembro de 2016 deverá

ser apresentado um plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre,

conforme resultados do estudo previsto no caput.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O plano referido no parágrafo anterior deverá ser

executado a partir do último dia útil de janeiro de 2017, após a aprovação pelos

ÓRGÃOS AMBIENTAIS.

SEÇÃO IV:

SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

SUBSEÇÃO IV.1:Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação

de resíduos sólidos, de cunho compensatório

CLÁUSULA 169: A FUNDAÇÃO disponibilizará recursos financeiros, no valor

de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), aos municípios da ÁREA

AMBIENTAL 2 para custeio na elaboração de planos básicos de saneamento

básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário,

implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, erradicação de

lixões e implantação de aterros sanitários regionais.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor referido no caput deverá ser mantido em

depósito em conta segregada da FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: À FUNDAÇÃO não caberá a execução das ações

previstas previstas no caput nem a seleção dos municípios a serem

contemplados, ficando a mesma apenas obrigada pela disponibilização dos

referidos recursos, observados os procedimentos da política de compliancé da

FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO, a partir da

apreciação dos projetos apresentados pelos municípios interessados, indicará

formalmente à FUNDAÇÃO os municípios destinatários e respectivos valores

a serem disponibilizados pela FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO QUARTO. A destinação referida no PARÁGRAFO TERCEIRO

poderá ser utilizada para custear a contraprestação pecuniária do parceiro

público, parcial ou total, devida pelo poder concedente na hipótese de

concessão patrocinada.

CLÁUSULA 170: Os valores previstos no caput da cláusula anterior deverão

ser depositados pela FUNDAÇÃO na conta referida no parágrafo primeiro da

cláusula anterior, observado o seguinte cronograma:

I - R$ 50.000.000 (cinquenta milhões de reais) no segundo semestre do

exercício de 2016;

11 - R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) no primeiro semestre do

exercício de 2017;

111 - R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) no segundo semestre do

exercício de 2017;

IV - R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais) no primeiro

semestre do exercício de 2018; e

V - R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais) no segundo
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semestre do exercócio de 2018.

SUBSEÇÃO IV.2: Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de

água, englobando as seguintes medidas de cunho reparatório e compensatório

CLÁUSULA 171: Nos Municípios que tiveram localidades cuja operação do

sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente como

decorrência do EVENTO, a FUNDAÇÃOdeverá construir sistemas alternativos

de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para

todas para as referidas localidades desses municípios que captam diretamente

da calha do Rio Doce, utilizando a tecnologia apropriada, visando reduzir em

30% (trinta por cento) a dependência de abastecimento direto naquele rio, em

relação aos níveis anteriores ao EVENTO, como medida reparatória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este programa incluirá os levantamentos de

campo, estudos de concepção e projetos básicos, que deverão ser

desenvolvidos em 2 (dois) anos, a contar da data da assinatura deste Acordo.

A partir destas atividades, as obras necessárias deverão ser concluídas num

prazo de 3 (três) anos.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Considera-se que a operação do sistema de

abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente nas sedes dos

seguintes Municípios: (i) Alpercata; (ii) Gov. Valadares; (iii) Tumiritinga; (iv)

Galiléia; (v) Resplendor; (vi) Itueta; (vii) Baixo Guandu; (viii) Colatina; e (ix)

Unhares.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Considera-se que a operação do sistema de

abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente nos seguintes

Distritos: a) Em Mariana: (i) Camargos; (ii) Pedras; (iii) Paracatu de Baixo; b)
Em Barra Longa: (i) Gesteira; (ii) Barreto; c) Em Santana do Paraíso: (i) Ipaba

do Paraíso; d) Em Belo Oriente: (i) Cachoeira Escura; e) Em Periquito: (i)

Pedra Corrida; f) Em Fernandes Tourinho: (i) Senhora da Penha; g) Em

Governador Valadares: (i) São Vitor; h) Em Tumiritinga: (i) São Tomé do Rio

Doce; i) Em Aimorés: (i) Santo Antônio do Rio Doce; j) Em Baixo Guandu: (i)

Mascarenhas; k) Em Marilândia: (i) Boninsenha; I) Em Unhares: (i) Regência.
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PARÁGRAFO QUARTO. Para os municípios com mais de 100.000 (cem mil)

habitantes, a redução da dependência de abastecimento direto do Rio Doce

poderá ser de até 50% (cinquenta por cento), sendo os valores incorridos em

decorrência do que exceder o percentual referido no caput considerados como

medida compensatória.

PARÁGRAFO QUINTO. O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser

revisto, sendo os acréscimos daí decorrentes considerados como medidas

compensatórias, nos municípios que apresentem estudo técnico que comprove

a necessidade da revisão para redução do risco ao abastecimento,

condicionado à aprovação do COMITÊ INTERFEDERATIVO.

SEÇÃO V:

EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

SUBSEÇÃO V.1: Programa de educação ambiental e preparação para as

emergências ambientais, englobando as seguintes medidas de cunho

compensatório

CLÁUSULA 172: A FUNDAÇÃO deverá implantar medidas de educação

ambiental, em parceria com as Prefeituras dos municípios localizados na

ÁREA AMBIENTAL 1, em conformidade com a Lei Federal nO9.795/1999 e seu

decreto regulamentador nO4.281/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Essas medidas deverão ser iniciadas até 6 (seis)

meses a contar da assinatura deste Acordo e serão mantidas pelo prazo de 10

(dez) anos, a contar do seu início.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O programa de educação ambiental deverá

abranger, além dos demais conteúdos previstos em lei, informações referentes

às emergências ambientais;

CLÁUSULA 173: A FUNDAÇÃO deverá implantar medidas de incremento da

estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta a partir de uma

atuação integrada à Defesa Civil nos municípios de Mariana e Barra Longa a
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serem adotadas no prazo de 1 (um) ano, a contar da assinatura deste Acordo,

e mantidas pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do início da sua execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FUNDAÇÃO deverá apresentar, no prazo de 6

(seis) meses, a contar da assinatura deste Acordo, diagnósticos e estudo

quanto à necessidade de inclusão dos municípios de Santa Cruz do Escalvado

e Rio Doce, nas ações previstas no caput, consultados os respectivos órgãos

de Defesa Civil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá à FUNDAÇÃO apresentar, no prazo de 6

(seis) meses, a contar da assinatura deste Acordo, um diagnóstico com as

necessidades específicas das ações, após consultados os respectivos órgãos

de Defesa Civil, que também deverão aprovar o referido diagnóstico.

SUBSEÇÃO V.2: Programa de informação para a população da ÁREA

AMBIENTAL 1, englobando as seguintes medidas de cunho compensatório

CLÁUSULA'174: A FUNDAÇÃO deverá implantar um centro de informações

técnicas da ÁREA AMBIENTAL 1, o qual concentrará informações ambientais

relativas a essa área.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deverão ser criadas e mantidas, ainda, 1 (uma)

base física regional em Minas Gerais e 1 (uma) no Espírito Santo,em

municípios não coincidentes com aquele que sediará o centro de informações

técnicas previsto no caput, os com infraestrutura e equipamentos adequados

a serem definidos pela FUNDAÇÃO, validados pelo COMIITÊ

INTERFEDERATIVO, permanentemente interligadas ao centro de informações

técnicas e localizadas no interior da ÁREA AMBIENTAL 1, destinados a

comunicar e informar à população quanto aos aspectos ambientais.

PARÁGRAF.O SEGUNDO: As estruturas referidas neste programa deverão

ser implantadas até o último dia útil de dezembro de 2016 e mantidas pelo

prazo de 10 (dez) anos, a contar da assinatura deste Acordo.

SUBSEÇÃO V.3: Programa de comunicação nacional e internacional,

englobando as seguintes medidas de cunho compensatório
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CLÁUSULA 175: A FUNDAÇÃO deverá apresentar, até julho de 2016, para

apreciação e aprovação dos ÓRGÃOS AMBIENTAIS, um programa de

comunicação regional, nacional e internacional, por meio de sítio eletrônico em

no mínimo três idiomas - inglês, português e espanhol - abrangendo as ações

e programas desenvolvidos por força deste Acordo, o qual será mantido por 10

(dez) anos contados da assinatura deste Acordo.

SEÇÃO VI:

PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL

SUBSEÇÃO VI.1: Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA

AMBIENTAL 1da Bacia do Rio Doce, englobando a seguinte medida de cunho

reparatório

CLÁUSULA 176: A FUNDAÇÃO deverá apresentar estudo para identificar

riscos ambientais dos ativos da SAMARCO diretamente afetados pelo

EVENTO que possam impactar na Bacia do Rio Doce, bem como propor ações

preventivas e mitigatórias associadas a esses riscos.

PARÁGRAFO ÚNICO: Esses estudos deverão ser apresentados aos

ÓRGÃOS AMBIENTAIS em até 1 (um) ano, a contar da assinatura deste

acordo, devendo ser revistos a cada renovação do licenciamento ambiental de

tais ativos.

SUBSEÇÃO VI.2: Programa de investigação emonitoramento da Bacia do Rio

Doce, áreas estuarina, costeiras e marinha impactadas, englobando as

seguintes medidas de cunho reparatório e compensatório

CLÁUSULA 177: A FUNDAÇÃO deverá desenvolver e implantar um programa

de monitoramento quali-quantitativo sistemático (PMQQS) de água e

sedimentos, de caráter permanente, abrangendo também a avaliação de riscos

toxicológicos e ecotoxicológicos na ÁREA AMBIENTAL 1, de acordo com o

estudo, para definição e instalação de uma rede de monitoramento constituída

por equipam~ntos automatizados, coleta de amostras de águas e sedimentos
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e ensaios de laboratório, até dezembro de 2016, aprovado pelos ÓRGÃOS DE

GESTÃO DE RECURSOS HíDRICOS e pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A rede referida no caput deverá estar implantada

e apta à operação até o último dia útil de julho de 2017.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O projeto da rede de monitoramento, bem como a

localização das estações serão aprovados pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE

RECURSOS HíDRICOS e pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS.

CLÁUSULA 178: Além da rede de monitoramento, a FUNDAÇÃO deverá

planejar e implementar um plano de monitoramento qual i-quantitativo das

águas do Rio Doce e seus tributários, em função das intervenções da

FUNDAÇÃO que vierem a ser realizadas para detectar, acompanhar e registrar

eventuais impactos de intervenções estruturais implementadas pela

FUNDAÇÃO na ÁREA AMBIENTAL 1, para atender operações de remoção ou

recuperação ambiental de áreas ou trechos do Rio Doce e sua planície de

inundação, tais como dragagens e remoção de resíduos e demais intervenção

decorrentes deste Acordo;

CLÁUSULA 179: O plano de monitoramento será aprovado pelos ÓRGÃOS

DE GESTÃO DE RECURSOS HíDRICOS e pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS

competentes.

CLÁUSULA .180: A FUNDAÇÃO deverá apresentar um estudo de identificação

de áreas de irrigação ao longo do Rio Doce, considerando como área de

estudo uma faixa marginal do Rio Doce com largura de 1km em cada margem,

até dezembro de 2016.

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso identificado algum processo de contaminação

decorrente do EVENTO, serão propostas medidas específicas de reparação

ou compensação a serem aprovadas pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS.
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SEÇÃO VII:

GESTÃO E USO SUSTENTÁVEL DA TERRA

SUBSEÇÃO VII.1: Programa de consolidação de unidades de conservação,

englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias

CLÁUSULA 181: A FUNDAÇÃO deverá custear estudos referentes aos

impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo EVENTO,

quais sejam: Parque Estadual do Rio Doce/MG, Reserva Biológica de

Comboios, Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio de Vida

Silvestre de Santa Cruz, e implementar ações de reparação que se façam

necessárias, conforme os estudos acima referenciados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os estudos previstos no caput e as ações de

reparação nele previstos devem ser finalizados até julho de 2017.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As obrigações previstas nesta Cláusula têm

natureza de medidas reparatórias.

CLÁUSULA 182: A FUNDAÇÃO deverá custear ações referentes à

consolidação de 2 (duas) Unidades de Conservação, quais sejam, o Parque

Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e a

elaboração e implementação do plano de manejo, bem como a construção da

sede, da Área de Proteção Ambiental na Foz do Rio Doce, com área estimada

de 43.400 ha, que será criada pelo PODER PÚBLICO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Entre as possibilidades das ações compensatórias,

a serem definidas pela FUNDAÇÃO e aprovadas pelos órgãos gestores cdas

Unidades de' Conservação, estão a elaboração, revisão ou implementação dos

Planos de Manejo das unidades de conservação ou a implementação do

sistema de gestão das áreas, incluindo conselhos, monitoramento, estrutura

física e equipamentos, conforme cronograma acordado entre a FUNDAÇÃO e

os órgãos gestores das Unidades de Conservação.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: As obrigações previstas no caput têm natureza de

medidas compensatórias e devem ser adotadas até janeiro de 2017.

SUBSEÇÃO VII.2: Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs

na ÁREA AMBIENTAL 1da Bacia do Rio Doce de cunho compensatório

CLÁUSULA'183: Caberá à FUNDAÇÃO apoiar e dar suporte técnico para o

cadastramento das propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR),

quando localizadas na ÁREA AMBIENTAL 1, além de fomentar a elaboração

e a implementação dos respectivos Programas de Regularização Ambiental

(PRA).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Esse programa deverá estar concluído em até 10

(dez) anos da assinatura deste Acordo, com metas intermediárias anuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A FUNDAÇÃO, a SAMARCO e as ACIONISTAS

não serão responsabilizadas por quaisquer atrasos e/ou alterações na forma

de execução de tal programa que decorra, direta ou indiretamente, de atos

e/ou fatos de terceiros, incluindo, mas não se limitando, a particulares que não

anuírem em fornecer acesso e/ou informações e em realizar intervenções e/ou

interferências em imóveis de sua propriedade ou posse.

SEÇÃO VIII:

GERENCIAMENTO DO PLANO DE AÇÕES

SUBSEÇÃO VIII.1: Programa de gerenciamento do plano de recuperação

ambiental da bacia do rio Doce, áreas estuarinas, costeiras e marinha

CLÁUSULA 184: A FUNDAÇÃO deverá dotar os PROJETOS

SOCIOAMBIENTAIS de mecanismos e processos de gestão, monitoramento

e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados, definição de

indicadores, em conformidade com os mecanismos e processos de

governança ~stabelecidos neste Acordo.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O modelo de gestão de portfólio de programas a

ser adotado deverá contemplar no mínimo a gestão de custo, tempo e escopo,

com o orçamento de cada programa, indicadores, metas e cronograma.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Esse programa deverá estar em execução em até

6 (seis) meses, a contar da assinatura deste Acordo.

CAPíTULO QUARTO: REGRAS GERAIS APLICÁVEIS AOS PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS

SEÇÃO I:

POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS

CLÁUSULA 185: Os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e

SOCIOECONÔMICOS serão elaborados, planejados e executados pela

FUNDAÇÃO, que poderá contratar EXPERTS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratação de EXPERTs pela FUNDAÇÃO não

a exime de qualquer responsabilidade sobre a elaboração, planejamento e

execução dos PROGRAMAS, nos termos deste Acordo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As EXPERTs poderão prestar apoio à FUNDAÇÃO

na elaboração, planejamento e execução dos PROGRAMAS.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As EXPERTs deverão possuir notória experiência

na área da contratação.

PARÁGRAFO QUARTO: A mesma EXPERT poderá ser contratada para atuar

em um ou mais PROGRAMAS, desde que tenha notória experiência para cada

um dos programas contratados.

PARÁGRAFO QUINTO. A FUNDAÇÃO poderá contratar entidades de ensino

e pesquisa ou organizações sem fins lucrativos com reconhecida competência

nos temas integrantes dos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.
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CLÁUSULA'186: Salvo quando expressamente disposto em contrário, todas

as ações decorrentes deste Acordo serão de responsabilidade da

FUNDAÇÃO.

SEÇÃO 11:

PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

SUBSEÇÃO 11.1: Planejamento inicial:

CLÁUSULA 187: Em até 60 (sessenta) dias da constituição da FUNDAÇÃO,

esta deverá apresentar um planejamento inicial dos PROGRAMAS, atividades,

ações e medidas de cada um dos PROGRAMAS, o qual deverá ser validado

pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, nos termos deste Acordo, sem prejuízo de

prazos específicos menores previstos ou da execução de ações emergenciais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O planejamento aprovado pelas instâncias internas

da FUNDAÇÃO deverá prever o orçamento, indicadores, metas e cronograma

de cada PROGRAMA, devendo levar em consideração as diretrizes contidas

neste Acordo e os critérios técnicos aplicáveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O PODER PÚBLICO poderá recomendar

correções e readequações nos PROJETOS e no planejamento referidos no

caput, de forma fundamentada, as quais deverão ser providenciadas no prazo

de até 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado, desde que devidamente

justificado, nos termos desta Seção.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O planejamento deverá prever medidas a serem

executadas âo longo de um período inicial de 3 (três) anos.

SUBSEÇÃO 11.2:Planejamento anual e aprovação dos projetos:

CLÁUSULA 188: Até o dia 30 de setembro de cada exercício social, a

FUNDAÇÃO apresentará ao COMITÊ INTERFEDERATIVO proposta do plano

de ação do exercício seguinte, a qual deverá apresentar a previsão de

indicadores, metas, cronograma e ações específicas de cada programa,
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previstas para exercício seguinte, considerando os diagnósticos realizados,

incluindo estudos elaborados por EXPERTS contratados pela FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Até o dia 30 de novembro de cada exercício social,

a FUNDAÇÃO apresentará ao COMITÊ INTERFEDERATIVO proposta de

orçamento para o exercício seguinte, bem como o cronograma de aportes e de

composição do patrimônio da FUNDAÇÃO, devendo tais aportes observar os

limites estabelecidos nas cLÁUSULAS 169, 226 e 231, observada ainda a

CLÁUSULA 232.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO poderá indicar a

necessidade de realização de correções, readequações ou fazer

questionamentos em relação às propostas de orçamento e de plano de ação,

incluindo os PROJETOS neles contidos, de forma fundamentada, que deverão

ser providenciados ou respondidos no prazo de até 30 (trinta) dias, o qual

poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A disciplina prevista no caput e nos parágrafos

anteriores não impede que o COMITÊ INTERFEDERATIVO, em momento

anterior, apresente à FUNDAÇÃO as prioridades e diretrizes para elaboração

dos PROJETOS e do plano de ação, nos termos deste ACORDO.

PARÁGRAFO QUARTO: Apresentado o planejamento, e havendo a sua

aprovação, a execução deverá ser iniciada de acordo com o cronograma

proposto no Plano.

CLÁUSULA 189: Na hipótese de persistência de divergências entre o COMITÊ

INTERFEDERATIVO e a FUNDAÇÃO, esta deverá ser submetida à avaliação

do PAINEL DE ESPECIALISTAS, nos termos deste Acordo, e sucessivamente,

caso ainda não solucionada, ao Poder Judiciário.

CLÁUSULA, 190: O planejamento de cada um dos PROGRAMAS será

agrupado e consolidado em dois grandes planos: o PLANO DE

RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL e o PLANO DE RECUPERAÇÃO

SOCIOECONÔMICA.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O orçamento anual da FUNDAÇÃO deverá ser

dividido entre orçamento do PLANO DE RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

e orçamento do PLANO DE RECUPERAÇÃO SOCIOECONÔMICA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O orçamento anual deverá discriminar os recursos

destinados aos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e aos PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS, bem como, para cada um deles, os valores alocados

em ações de recuperação e compensação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O planejamento de cada PROGRAMA pode ser

avaliado e aprovado em separado, sendo certo que eventuais pendências de

um dos PROGRAMAS não impedem o início das ações relativas aos

PROGRAMAS já aprovados.

CLÁUSULA 191: O planejamento e a execução dos PROGRAMAS devem

seguir os PRINCíPIOS e as diretrizes especificadas neste Acordo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medidas a serem adotadas em cada

PROGRAMA podem não se limitar às ações descritas neste Acordo, tendo em

vista que as consequências do EVENTO são dinâmicas e ainda se encontram

em fase de avaliação e diagnóstico.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A necessidade de adoção de novas medidas e

ações deverá ser tecnicamente justificada, conforme os objetivos e regras de

cada PROGRAMA.

CLÁUSULA 192: Um relatório do andamento de todos esses PROGRAMAS

deverá ser enviado mensalmente, no décimo dia útil de cada mês, ao COMITÊ

INTERFEDERATIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os relatórios devem ser individualizados por

PROGRAMA, caso possível, contendo metas e indicadores para cada uma das

medidas adotadas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Além dos relatórios mensais, deverá ser emitido

um relatório anual, até o dia 20 de janeiro de cada ano, o qual terá que ser

submetido à validação pela AUDITORIA INDEPENDENTE.

CLÁUSULA 193: Todos os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e

SOCIOECONÔMICOS deverão ser acompanhados pelos IMPACTADOS, bem

como fiscalizados e acompanhados pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO e pela

AUDITORIA INDEPENDENTE.

CLÁUSULA 194: Os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e

SOCIOECONÔMICOS deverão ser objeto de monitoramento, tanto para

avaliação da sua efetividade como para se prevenir ou mitigar novos impactos

decorrentes da própria execução desses PROGRAMAS.

CLÁUSULA 195: Cada PROGRAMA ou PROJETO poderá ser

individualmente encerrado, quando atingidas as metas e objetivos globais nele

previstos, atestado pela AUDITORIA INDEPENDENTE, após validação do

COMITÊ INTERFEDERATIVO, que deverá consultar o órgão ou a entidade

competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O encerramento de cada PROGRAMA ou

PROJETO deverá ser devidamente fundamentado, mediante a demonstração

objetiva apoiada em indicadores e dados técnicos, conforme aplicável.

CLÁUSULA 196: Os prazos previstos nos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS serão suspensos quando o

PODER PÚBLICO exceder o prazo regulamentar para a prática de atos

autorizativos ou licenciatórios.

PARÁGRAFO UNICO. Os ÓRGÃOS AMBIENTAIS deverão agilizar as

análises dos processos que envolvam atos vinculados aos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS.

CLÁUSULA 197: As obrigações e compromissos decorrentes dos

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS executadas pela

FUNDAÇÃO não eximem o PODER PÚBLICO de suas as atribuições legais.
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SEÇÃO 111:

AUDITORIA INDEPENDENTE

CLÁUSULA 198: Todas as atividades desenvolvidas pela Fundação estarão

sujeitas à auditoria externa independente, a ser realizada por empresa de

consultoria dentre as 4 (quatro) maiores empresas do ramo em atuação no

território nacional, a saber: Emest & Young (EY); KPMG; De/oitte; ou

Pricewaterhouse Coopers (PwC), neste acordo nominada de AUDITORIA

INDEPENDENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: A FUNDAÇÃO poderá contratar empresa ou instituição

de AUDITORIA INDEPENDENTE diversa das listadas, desde que demonstrem

ter estrutura e expertise equivalentes.

CLÁUSULA 199: A AUDITORIA INDEPENDENTE contratada deverá

acompanhar as atividades da FUNDAÇÃO ao longo de todo o período coberto

por este Acordo.

CLÁUSULA 200: Até 30 (trinta) dias da assinatura deste acordo, a AUDITORIA

INDEPENDENTE contratada deverá iniciar as suas atividades, cabendo-lhe:

I - analisar e validar o cumprimento dos indicadores e das metas de cada um

dos PROGRAMAS, os quais poderão ser revistos anualmente;

11 - analisar e validar o formato dos relatórios mensais e anuais e auditar a

exatidão do conteúdo do relatório anual;

111 - analisar e validar o cumprimento do planejamento anual das atividades

relativas aos PROGRAMAS referidos nesse acordo, verificando sua

efetividade, adequação aos objetivos deste acordo e observância aos critérios

técnicos;

IV - auditar a contabilidade de cada um desses PROGRAMAS; e
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v - auditar a efetiva correspondência entre os PROJETOS aprovados

constantes dos PROGRAMAS e a execução de suas ações, fazendo os

apontamentos pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Até 90 (noventa) dias da sua contratação, a

AUDITORIA INDEPENDENTE deverá apresentar aos COMPROMITENTES

todo o seu planejamento e modelo metodológico necessário para realizar e

cumprir sua~ competências, devendo o modelo ser aprovado pelos COMITÊ'

INTERFEDERATIVO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A atividade de AUDITORIA INDEPENDENTE

deverá ser mantida até a conclusão de todos os PROGRAMAS.

CLÁUSULA 201: Caberá à AUDITORIA INDEPENDENTE a realização das

atividades de auditoria, nos termos do presente acordo, tanto de natureza

contábil e financeira quanto finalística, ou seja, acompanhamento e

fiscalização da qualidade da execução dos PROGRAMAS, cumprimento das

metas e dos objetivos, adimplemento das obrigações previstas neste Acordo e

nos planos aprovados e adequação das medidas adotadas com as

necessidades socioambientais e socioeconômicas estabelecidas.

PARÁGRAFO ÚNICO: A FUNDAÇÃOpoderá contratar mais de uma empresa

ou instituição de AUDITORIA INDEPENDENTE para execução da atividade.

CLÁUSULA 202: Fica vedada a contratação pela FUNDAÇÃOde AUDITORIA

INDEPENDENTE cujo quadro de diretores seja composto por ex-diretores ou

ex-conselheiros da SAMARCO e ACIONISTAS, bem como a contratação de

pessoas físicas que componham o quadro de pessoal da AUDITORIA

INDEPENDENTE.

SEÇÃO IV:

REVISÃO DOS PROGRAMAS

CLÁUSULA 203: A cada 3 (três) anos da assinatura deste ACORDO, a

FUNDAÇÃO fará a revisão de todos os PROGRAMAS, de forma a buscar e
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mensurar a efetividade das atividades de reparação e compensação e

submeterá ao COMITÊ INTERFEDERATIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso a FUNDAÇÃO, a AUDITORIA

INDEPENDENTE ou o COMITÊ INTERFEDERATIVO, a qualquer tempo,

verifiquem, com fundamentos em parâmetros técnicos, que os PROGRAMAS

são insuficientes para reparar, mitigar ou compensar os impactos decorrentes

do EVENTO, a FUNDAÇÃO deverá revisar e readequar os termos, metas e

indicadores destes PROGRAMAS, bem como realocar recursos entre os

PROGRAMAS, após aprovação pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A revisão das medidas reparatórias não se

submete a qualquer teto, as quais deverão ser estabelecidas no montante

necessário à plena reparação dos impactos socioambientais e

socioeconômicos descritos, conforme os PRINCíPIOS e demais cláusulas

deste Acordo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Comprovada a inexecução ou execução

negligente ou deficiente de alguma das medidas associadas aos

PROGRAMAS REPARATÓRIOS referidos neste Acordo, a AUDITORIA

INDEPENDENTE e o COMITÊ INTERFEDERATIVO poderão estabelecer a

necessidade de novas medidas, inclusive compensatórias, destinadas a

recompor o prejuízo causado, não se aplicando, nesse caso, o limite da

cLÁSULA 232.

PARÁGRAFO QUARTO: A revisão dos PROGRAMAS deverá estar concluída

em até 1 (um) ano, contado do prazo referido no caput.

PARÁGRAFO SEXTO: As revisões deverão ser validadas pelo COMIITÊ

INTERFEDERATIVO.

CLÁUSULA 204: Os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e

SOCIOECONÔMICOS poderão passar por revisões extraordinárias de comum

acordo entre a FUNDAÇÃO e o COMITÊ INTERFEDERATIVO e ter seus
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prazos e obrigações revisados, desde que tecnicamente justificados, ouvidos

os órgãos competentes.

SEÇÃO v:

MEDIDAS EMERGENCIAIS

CLÁUSULA 205: A SAMARCO apresentará, em até 15 (quinze) dias da

assinatura deste Acordo, um relatório pormenorizado das medidas

emergenciais que estejam em curso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todas as medidas emergenciais já em curso

deverão ser mantidas pela SAMARCO até o início da assunção de sua

execução pela FUNDAÇÃO;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não deve haver retrocesso em relação à qualidade

e aos níveis de serviço já alcançados durante a execução das medidas que

tenham cunho emergencial, enquanto persistir a emergencialidade.

SEÇÃO VI:

OUTRAS DISPOSiÇÕES

CLÁUSULA 206: A suspensão das atividades relacionadas às barragens de

Germano, Fundão e Santarem pelo auto de fiscalização SEMAD no.

38963/2015 e pelo auto de interdição do DNPM no. 15/201i5 permanecem em

vigor. As partes, notadamente DNPM e ÓRGÃO AMBIENTAL competente,

iniciarão, de forma célere, a análise técnica de pedido apresentado pela

SAMARCO relativo às atividades do complexo industrial de Germano, devendo

o pedido ser instruído com os documentos, as informações e os projetos

técnicos exigidos pelo DNPM e pelo ÓRGÃO AMBIENTAL competente,

observada a legislação de regência.

CLÁUSULA 207: Os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e

SOCIOECONÔMICOS previstos neste Acordo poderão ser apresentados ao
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PODER PÚBLICO em processos administrativos de licenciamento ambiental e

outros processos relacionados a temas afetos aos PROGRAMAS.

CLÁUSULA 208: As medidas e ações de elaboração, desenvolvimento e

execução decorrentes deste Acordo serão de responsabilidade da

FUNDAÇÃO, salvo quando expressamente disposto em contrário e observado

o parágrafo único da cLÁUSULA 235.

CAPíTULO QUINTO: GESTORA E EXECUTORA DOS PROGRAMAS

SOCIOECOMÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS

SEÇÃO I:

FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO

SUBSEÇÃO 1.1: Aspectos gerais da FUNDAÇÃO

CLÁUSULA 209: A SAMARCO e as ACIONISTAS instituirão uma Fundação

de Direito Privado, sem fins lucrativos, nominada neste acordo como

FUNDAÇÃO, com autonomia, para gerir e executar todas as medidas previstas

nos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS e SOCIOAMBIENTAIS, incluindo a

promoção de assistência social aos IMPACTADOS em decorrência do

EVENTO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FUNDAÇÃO será constituída no prazo de 120

(cento e vinte) dias e iniciará seu funcionamento no prazo de 30 (trinta) dias a

contar da sua constituição.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A FUNDAÇÃO será sediada em Belo

Horizonte/MG e será regida pelo seu estatuto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caberá exclusivamente à FUNDAÇÃO administrar

os recursos. aportados pelas empresas instituidoras em cumprimento ao

presente Acordo.

PARÁGRAFO QUARTO: O Estatuto da FUNDAÇÃO, definirá a composição,

funcionamento, objetivos e atribuições dos órgãos internos da entidade.
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PARÁGRAFO QUINTO: Até que a FUNDAÇÃO seja constituída e

efetivamente inicie o seu funcionamento, todas as medidas emergenciais e

demais obrigações da FUNDAÇÃO previstas no presente Acordo deverão ser

executadas pela SAMARCO.

PARÁGRAFO SEXTO: Para todos os PROGRAMAS previstos neste Acordo,

a FUNDAÇÃO deverá, caso necessário, contratar uma equipe, gerenciada por

profissional ~e nível superior.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A equipe deverá ter experiência na gestão,

administração e implementação de projetos e qualificação profissional

compatível com o objeto do respectivo programa.

CLÁUSULA 210: A FUNDAÇÃO contratará EXPERTS e AUDITORIAS

INDEPENDENTES, conforme detalhado no Capítulo Quarto do presente

acordo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FUNDAÇÃO poderá firmar convênios e parcerias

com entidades do Poder Público e organizações da sociedade civil para a

realização das atividades sob sua responsabilidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A estrutura de governança da FUNDAÇÃO deverá

propiciar o gerenciamento dos processos de contratação e o estabelecimento

de parcerias.

CLÁUSULA 211: A FUNDAÇÃO terá um Conselho de Curadores, uma

Diretoria Executiva, um Conselho Consultivo e um Conselho Fiscal, nos termos

do Estatuto Social e conforme diretrizes a seguir.

SUBSEÇÃO 1.2: Conselho de Curadores:

CLÁUSULA 212: O Conselho de Curadores, a partir das diretrizes, orientações

e prioridades previstas no presente Acordo, tem competência para aprovar, no

âmbito da FUNDAÇÃO, os planos, PROGRAMAS e PROJETOS, que deverão

ser propostos pela Diretoria Executiva, sendo ouvido o Conselho Consultivo.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Também competirá ao Conselho de Curadores

deliberar sobre os atos de gestão estratégica da FUNDAÇÃO, como o

planejamento anual e plurianual, orçamento e contratações, os quais deverão

observar o disposto na Cláusula 223, bem como as regras constantes das

políticas e manuais ali previstos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A FUNDAÇÃO não estará obrigada a executar, no

todo ou em parte, qualquer PROGRAMA ou PROJETO ou qualquer outra

medida que implique a violação, seja pela FUNDAÇÃO, pela SAMARCO ou

por quaisquer de seus ACIONISTAS, das regras constantes das políticas e

manuais dispostos na Cláusula 223. Nesta hipótese, o PROGRAMA, o

PROJETO ou a medida em questão deverão ser adaptados de forma a atender

as referidas políticas e manuais e cumprir o presente Acordo.

CLÁUSULA 213: O Conselho de Curadores será composto por 7 (sete)

membros, sendo 2 (dois) membros designados por cada instituidora, e 1 (um)

representante privado indicado pelo COMITÊ INTERFEDERA TIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os membros do Conselho de Curadores

deverão ser indivíduos dotados de formação técnica e com notória experiência

profissional no mercado, compatível com a complexidade da tarefa e volume

de recursos a ser gerido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As decisões do Conselho de Curadores serão

tomadas por, pelo menos, 5 (cinco) votos de seus membros.

SUBSEÇÃO 1.3: Diretoria Executiva

CLÁUSULA 214: À Diretoria Executiva caberá elaborar, propor, viabilizar e

executar os planos, programas e projetos, aprovados pelo Conselho de

Curadores, e adotar as ações especificas necessárias à implantação desses,

além de responder pelas atividades rotineiras da FUNDAÇÃO.

CLÁUSULA 215: Todos os membros da Diretoria Executiva serão eleitos e

destituídos pelo Conselho de Curadores e deverão ser indivíduos dotados de
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formação técnica e com notória experiência profissional no mercado,

compatível com a complexidade da tarefa e volume de recursos a ser gerido.

SUBSEÇÃO 1.3: Conselho Fiscal

CLÁUSULA 216: Ao Conselho Fiscal caberá a realização das atividades de

fiscalização da gestão e apreciação das contas, verificação da conformidade

das ações executadas, tanto de natureza contábil e financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Conselho Fiscal será composto por 7 (sete)

membros, dentre os quais 1 (um) será indicado pelo Conselho de Curadores

da FUNDAÇÃO, 1 (um) indicado por cada uma das três instituidoras, 1 (um)

pela União, 1 (um) pelo Estado de Minas Gerais e 1 (um) pelo Estado do

Espírito Santo.

SUBSEÇÃO 1.4: Conselho Consultivo

CLÁUSULA 217: O Conselho Consultivo é o órgão de assessoramento da

FUNDAÇÃO, podendo opinar sobre planos, programas e projetos, e indicar

propostas de solução para os cenários presentes e futuros decorrentes do

caráter dinâmico dos danos causados pelo rompimento das barragens.

PARÁGRAFO ÚNICO: o Conselho Consultivo também poderá ouvir as

associações legitimadas para a defesa dos direitos dos IMPACTADOS, bem

como estabelecer canais de participação da sociedade civil, podendo, para

tanto, convocar reuniões específicas e ouvir organizações interessadas em

matéria a ser debatida pelo Conselho.

CLÁUSULA 218: O Conselho Consultivo poderá atuar e se manifestar
independentemente de consulta ou provocação formulada pelo Conselho de

Curadores, pela Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal e poderá expedir

recomendação não vinculativa.

CLÁUSULA 219: O Conselho Consultivo será composto por 17 (dezessete)

membros, indicados da seguinte forma:
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I - 5 (cinco) pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CBH-DOCE;

11- 2 (dois) pela Comissão Interministerial para Recursos do MAR - CIRM;

111- 5 (cinco) representantes de instituições de ensino e pesquisa ou

especialistas com notório conhecimento, indicados da seguinte maneira:

a) 1 (um) pelo Ministério Público Federal - MPF;

b) 1 (um) pelos Ministérios Públicos Estaduais do Espírito Santo e

de Minas Gerais;

c) 2 (dois) pelo Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO; e

d) 1 (um) pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO.

IV - 5 (cinco) representantes das comunidades impactadas, sendo três do

Estado de Minas Gerais e dois do Estado do Espírito Santo, indicados pelo

COMITÊ INTERFEDERATIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por proposta do Conselho Consultivo, o Conselho

de Curadores poderá criar comitês, subcomitês ou comissões temáticos, no

âmbito do Conselho Consultivo, para tratar de temas internos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica desde já criada uma comissão temática

integrada por 6 (seis) representantes da população para fazer a interlocução

com as comunidades impactadas dos municípios e distritos de Mariana e Barra

Longa.

CLÁUSULA 220: Apesar de as recomendações e manifestações expedidas

pelo Conselho Consultivo não gozarem de caráter vinculante, caso o Conselho

de Curadores não siga o entendimento recomendado, deverá fundamentar

formalmente a sua discordância, na forma prevista no Estatuto Social da

FUNDAÇÃO.

SUBSEÇÃO 1.52: Disposições Gerais
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CLÁUSULA 221: A FUNDAÇÃO atenderá aos preceitos da transparência e

eficiência.

CLÁUSULA 222: Os atos praticados pela FUNDAÇÃO, os PROGRAMAS e

PROJETOS aprovados e os relatórios da FUNDAÇÃO serão veiculados em

sítio eletrônico próprio.

CLÁUSULA.223: A FUNDAÇÃOelaborará políticas e manuais de compliance,

inclusive de anticorrupção, lavagem de dinheiro e antiterrorismo, sanções

comerciais e direitos humanos, com base em padrões internacionais, que

serão aplicáveis aos PROGRAMAS e PROJETOS e demais ações

implementadas pela FUNDAÇÃO, inclusive em relação a contratação e

execução de contratos com fornecedores.

PARÁGRAFO ÚNICO: Com o objetivo de atender as suas próprias regras de

compliance e de verificar o atendimento, pela FUNDAÇÃO, do disposto no

caput, a SAMARCO ou qualquer dosACIONISTAS terá o direito de, a qualquer

tempo, realizar auditoria na FUNDAÇÃO.

CLÁUSULA 224: A FUNDAÇÃO será fiscalizada, na forma da lei, pelo

Ministério Público.

SUBSEÇÃO 1.5: Formação do Patrimônio

CLÁUSULA 225: A SAMARCO, a VALE e a BHP serão instituidoras e

mantenedoras da FUNDAÇÃO, nos termos estabelecidos na cLÁUSULA 209,

de forma a implementar PROJETOS aprovados no âmbito dos PROGRAMAS
previstos neste Acordo.

CLÁUSULA 226: A SAMARCO deverá realizar aportes anuais no curso dos

exercícios de 2016,2017 e 2018, nos montantes definidos abaixo, sempre em

observância aos termos estabelecidos nos parágrafos desta cláusula e
cláusulas seguintes:
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I. Exercício de 2016: aporte de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de

reais);

11. Exercício de 2017: aporte de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e

duzentos milhões de reais);

111. Exercício de 2018: aporte de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e

duzentos milhões de reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: A diferença entre o valor dos aportes anuais previstos

nesta cláusula e os valores efetivamente aportados na FUNDAÇÃO no curso

dos respectivos exercícios sociais deverá ser depositada até o dia 20 de

dezembro do respectivo ano na conta da FUNDAÇÃO, respeitado o disposto

nas cLÁUSULAS 227,228 e 233.

CLÁUSULA 227: Os seguintes valores serão considerados para efeitos do

aporte previsto para o exercício de 2016:

I. R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), correspondentes

aos R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) a serem

depositados mensalmente pela SAMARCO como cumprimento das

obrigações constantes no Termo Preliminar de Compromisso Sócio

Ambiental, celebrado com o Ministério Público do Estado de Minas

Gerais e o Ministério Público Federal em 16 de novembro de 2015,

desde que depositados no próprio exercício de 2016; e

11. valores mantidos em depósito judicial, no total de R$ 300.000.000,00

(trezentos milhões de reais), constituído na Ação Civil Pública

0043356-50.2015.8.13.0400, na Vara de Mariana/MG.

CLÁUSULA 228: Será considerado como parte do aporte previsto para o

exercício de 2016 o valor de R$ 158.523.361,96 (cento e cinquenta e oito

milhões, quinhentos e vinte e três mil e trezentos e sessenta e um reais e

noventa e seis centavos), conforme planilha ANEXA, correspondente aos

valores já desembolsados pela SAMARCO para a execução de ações
relacionadas ao EVENTO e pertinentes com o objeto do presente Acordo.
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CLÁUSULA 229: No prazo de 30 (trinta) dias contados da emissão do CNPJ

da FUNDAÇÃO, a SAMARCO fará um depósito inicial de R$ 200.000.000,00

(duzentos milhões de reais), que corresponderá ao início do aporte de 2016.

PARÁGRAFO ÚNICO: No mesmo prazo do caput, a SAMARCO apresentará

um cronograma de aportes e de composição do patrimônio da FUNDAÇÃO no

valor de R$ 741.476.638,04 (setecentos e quarenta e um milhões,

quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro

centavos), que corresponderá à diferença a ser depositada para completar o

valor do aporte do exercício de 2016.

CLÁUSULA 230: Os valores referentes às parcelas do Termo Preliminar de

Compromisso Sócio Ambiental, celebrado com o Ministério Público do Estado

de Minas Gerais e o Ministério Público Federal em 16 de novembro de 2015

depositados durante o exercício de 2017 deverão ser considerados como parte

do aporte do,exercício de 2017.

CLÁUSULA 231: A partir do exercício de 2019, o valor dos aportes anuais será

definido em valor suficiente e compatível com a previsão de execução dos

PROJETOS para o referido exercício, respeitado o previsto na cLÁUSULA

232.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor dos aportes anuais para os exercícios de

2019,2020 e 2021, poderá variar entre o valor mínimo de R$ 800.000.000,00

(oitocentos milhões de reais) e o valor máximo de R$ 1.600.000.000,00 (um

bilhão e seiscentos milhões de reais), em função da necessidade decorrente

dos PROJETOS a serem executados em cada respectivo exercício.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A diferença entre o valor dos aportes anuais

previstos no, parágrafo primeiro desta Cláusula e os valores efetivamente

apartados na FUNDAÇÃO no curso dos respectivos exercícios sociais deverá

ser depositada até o dia 20 de dezembro dos anos de 2019, 2020 e 2021

respectivamente respectivo ano na conta da FUNDAÇÃO, respeitado o

disposto na cLÁUSULA 233.
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CLÁUSULA 232: A FUNDAÇÃO destinará o montante fixo, não superior ou

inferior, de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) por ano,

corrigidos nos termos da CLÁUSULA 257, por um período de 15 (quinze) anos

a partir de 2016, dentro dos respectivos orçamentos anuais, para execução de

PROJETOS' de natureza compensatória e de medidas compensatórias no

âmbito dos PROGRAMAS, sendo certo que os valores não utilizados, no todo

ou em parte, em um determinado exercício social serão acrescidos ao referido

montante fixo do exercício seguinte.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Não serão computados no valor referido no caput

(i) a quantia de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), a ser

disponibilizada para o Programa de coleta e tratamento de esgoto e de

destinação de resíduos sólidos, nos termos da cLÁUSULA 169; (ii) as medidas

compensatórias previstas nas hipóteses dos incisos VII e IX da cLÁUSULA 06

que sejam derivadas dos rejeitos remanescentes, se houver, do rompimento

da barragem de Fundão, após o cumprimento do PROGRAMA previsto nas

cLÁUSULAS 150 a 152; e (iii) as hipóteses previstas na cLÁUSULA 203,

parágrafo terceiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, o

valor total a ser destinado pela FUNDAÇÃO para execução de PROJETOS de

natureza compensatória e de medidas compensatórias no âmbito dos

PROGRAMAS será de um montante total fixo, não inferior ou superior, de

3.600.000.000,00 (três billões e seiscentos milhões de reais), devidamente

corrigido na forma da cLÁUSULA 257, a ser distribuído anualmente, conforme

previsto no caput.

CLÁUSULA 233: Serão considerados como parte do aporte anual 50%

(cinquenta por cento) dos valores bloqueados ou depositados judicialmente,

em numerário ou equivalente, de qualquer das instituidoras (SAMARCO, BHP
ou VALE), em decorrência de decisões judiciais em ações coletivas que

abranjam medidas ou ações objeto do presente Acordo.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Também poderão ser considerados, para efeito do

caput, valores pagos por determinação judicial em ações individuais que

busquem indenização por danos materiais decorrentes do EVENTO, ajuizadas

pelos IMPACTADOS, que em caso de pessoas jurídicas apenas serão

consideradas as micro e pequenas empresas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O impacto decorrente dos bloqueios considerados

na forma do caput não poderá comprometer, nos 3 (três) primeiros anos

contados da constituição da FUNDAÇÃO, mais do que 50% (cinquenta) por

cento do respectivo orçamento anual.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso haja decisão judicial que autorize o

desbloqueio, o montante correspondente aos 50% (cinquenta por cento)

considerados como aporte nos termos do caput deverá ser aportado na

FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO QUARTO: Caso o montante correspondente aos 50%

(cinquenta por cento) de valores bloqueados considerados como aporte nos

termos do caput, somado aos aportes já realizados no exercício em curso,

ultrapasse o orçamento anual previsto, o respectivo abatimento poderá ocorrer

nos exercícios seguintes, não podendo, em hipótese alguma, haver reversão

de valores já aportados pelas instituidoras à FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO QUINTO: As obrigações de fazer executadas no âmbito de

outros acordos judiciais ou extrajudiciais, que estejam contempladas no âmbito

dos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS, serão

consideradas para a comprovação da execução dessas obrigações no âmbito

deste Acordo. Na hipótese dessas obrigações de fazer (i) estarem previstas

nos PROJETOS do respectivo exercício, os valores incorridos na sua

execução serão computados para fins do aporte anual; ou (ii) não se refiram

nos PROJETOS do respectivo exercício aos PROGRAMAS, os valores então

incorridos serão deduzidos do exercício imediatamente posterior, exceto se

tais deduções prejudicarem os PROJETOS em andamento.
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CLÁUSULA 234: Na eventualidade das despesas da FUNDAÇÃO

ultrapassarem o limite do exercício, o valor que exceder o orçamento anual

deverá ser deduzido, na proporção de 1/3 (um terço) para cada ano, dos

orçamentos anuais previstos para os 3 (três) exercícios subsequentes.

CLÁUSULA 235: Além dos aportes das instituidoras, poderão constituir

patrimônio da FUNDAÇÃOtodos e quaisquer bens e direitos que a ela venham

ser afetados, legados e doados por pessoas físicas e jurídicas de direito

privado e recursos nacionais e internacionais oriundos de instituições

congêneres.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ações e medidas no âmbito dos PROJETOS e

PROGRAMAS poderão ser executadas diretamente pela SAMARCO, hipótese

em que as despesas correspondentes, devidamente comprovadas, serão

deduzidas dos respectivos aportes anuais, sempre em observância às regras

constantes das políticas e manuais dispostos na cLÁUSULA 223.

CLÁUSULA 236: Respeitados os valores dos aportes anuais, a SAMARCO

deverá manter capital de giro na FUNDAÇÃOno valor de (i) R$ 100.000.000,00

(cem milhões de reais) pelo prazo de 10 (dez) anos a partir da constituição

formal da FUNDAÇÃO, e (ii) de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a

partir do término desse prazo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para atendimento da regra prevista no caput, no

último dia útil de cada mês a FUNDAÇÃO levantaráo extrato de sua(s) conta(s)

bancária(s) e, caso o valor apurado seja inferior ao acima referido, a

SAMARCO deverá recompor tal valor em 15 (quinze) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efeito do Parágrafo Primeiro, não serão

considerados os extratos das contas bancárias previstas nas cLÁUSULA 169
e cLÁUSULA 250.

CLÁUSULA 237: A VALE e a BHP terão obrigação de realizar, na proporção

de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, os aportes a que a
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SAMARCO esteja obrigada nos termos deste Acordo, e que deixe de realizar

no prazo previsto.

PARÁGRAF.O ÚNICO: Em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na

realização dos aportes pela SAMARCO, o valor poderá ser exigido da VALE e

da BHP, na forma do caput, que deverão, em 10 (dez) dias, realizar os

correspondentes aportes.

CLÁUSULA 238: O orçamento anual da FUNDAÇÃO deverá prever, de forma

segregada, as despesas administrativas e finalísticas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para fins deste Acordo, entende-se por despesas

administrativas aquelas necessárias à constituição e manutenção da

FUNDAÇÃO, pagamento de folha de salário de empregados, alugueis,

eventuais tributos, material de expediente, despesas com honorários dos

advogados da FUNDAÇÃO, bem como todos os demais custos

administrativos, fixos ou não.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para fins deste Acordo, entende-se por despesas

finalísticas aquelas diretamente relacionadas à elaboração, acompanhamento,

execução e prestação de contas relativas aos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS previstos no presente Acordo,

incluindo salários ou honorários de empregados ou de terceiros contratados

para elaboração, acompanhamento, execução e prestação de contas relativas

aos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS.

CLÁUSULA 239: São objetos do presente Acordo apenas e tão somente os

valores destinados à execução das despesas finalísticas da FUNDAÇÃO,

cabendo à SAMARCO fazer aportes anuais cabíveis com vistas a custear as

despesas administrativas da entidade.

CLÁUSULA 240: Em hipótese alguma, o orçamento destinado às despesas

finalísticas poderá ser destinado, mesmo que provisoriamente, à execução de

despesas administrativas.

CLÁUSULA 241: Poderão ser considerados no patrimônio da FUNDAÇÃO:
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I - valores provenientes de seus bens patrimoniais, de fideicomissos e de

usufrutos;

11- valores em seu favor transferidos por terceiros; e

111- aportes que lhe forem feitas por pessoas naturais ou jurídicas de direito

privado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O patrimônio da FUNDAÇÃO só poderá ser aplicado

na realização de seus objetivos.

SEÇÃO 11:

COMITÊ INTERFEDERA TlVO

CLÁUSULA 242: Será constituído um COMITÊ INTERFEDERA TIVO cujas

atribuições estão definidas no presente Acordo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO será uma

instância externa e independente da FUNDAÇÃO, formado exclusivamente por

representantes do PODER PÚBLICO.

PARÁGRAF'O SEGUNDO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO não afasta a

necessidade de obtenção das liicenças ambientais junto ao órgão ambiental

competente, nem substitui a competência legalmente prevista dos órgãos

licenciadores e demais órgãos públicos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O COMITÊ INTERFEDERA TIVO funcionará como

uma instância de interlocução permanente da FUNDAÇÃO, acompanhando,

monitorando e fiscalizando os seus resultados, sem prejuízo das competências

legais dos órgãos competentes.

PARÁGRAFO QUARTO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO deverá obter

informações junto aos ÓRGÃOS AMBIENTAIS competentes, e outros, sobre

os procedimentos de licenciamento ambiental e outros requeridos pela

FUNDAÇÃO, buscando sua agilização para implementação dos

PROGRAMAS e PROJETOS.
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CLÁUSULA 243: O COMITÊ INTERFEDERA TIVO atuará de acordo com o

disposto neste ACORDO e em seu regimento, a ser aprovado pelos seus

membros.

CLÁUSULA 244: O COMITÊ INTERFEDERATIVO será composto pelos

seguintes membros:

1-2 (dois) representantes do Ministério do Meio Ambiente;

II - 2 (dois) outros representantes do Governo Federal;

111- 2 (dois) ~epresentantes do Estado de Minas Gerais;

IV - 2 (dois) representantes do Estado do Espírito Santo;

V - 2 (dois) representantes dos municípios de Minas Gerais afetados pelo

Rompimento da Barragem;

VI - 1 (um) representante dos municípios do Espírito Santo afetados pelo

Rompimento da Barragem; e

VII - 1 (um) representante do CBH-Doce.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os representantes previstos no inciso I serão

indicado pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente e os representantes

previstos no inciso II serão indicados pelo Ministro Chefe da Casa Civil da

Presidência da República.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá aos Estados de Minas Gerais e do Espírito

Santo a indicação de seus representantes, bem como dos representantes de

seus respectivos municípios.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CBH-Doce indicará o representante de que trata

o inciso VIII dentre os seus membros representantes do Poder Público.

PARÁGRAFO QUARTO: As indicações previstas nesta Cláusula deverão ser

feitas em até 30 (trinta) dias da assinatura deste ACORDO e serão publicadas
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por ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente.

PARÁGRAFO QUINTO: A participação do COMITÊ INTERFEDERATIVO não

será remunerada, mas é considerada prestação de serviço público relevante.

PARÁGRAFO SEXTO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO será presidido por

um dos representantes indicados pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo o

outro seu substituto em caso de eventual ausência ou impedimento.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Caberá ao Presidente do COMITÊ

INTERFEDERATIVO convocar reunião inaugural em até 40 (quarenta) dias da

assinatura deste ACORDO.

PARÁGRAFO OITAVO: O Presidente do COMITÊ INTERFEDERATIVO

deverá submeter à apreciação proposta de regimento até a segunda reunião

do Comitê.

PARÁGRAFO NONO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO deliberará, em regra,

por maioria simples dos seus membros, observado o quórum mínimo de

instalação de dois terços de seus membros, cabendo ao Presidente o voto de

qualidade para desempate.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Para assegurar o cumprimento de suas finalidades,

o COMITÊ INTERFEDERATIVO poderá solicitar manifestação e/ou convocar

representantes dos órgãos públicos para reuniões, com a finalidade de

subsidiar tecnicamente a tomada de decisão do Comitê em relação às matérias

correspondentes às suas competências institucionais.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO definirá

em seu regimento os procedimentos para solicitação de manifestação e

convocação, bem como os prazos para atendimento dos pleitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: O COMITÊ INTERFEDERATIVO poderá

instituir câmaras temáticas, podendo convocar representantes de órgãos ou

entidades públicos para compô-los quando necessário, consideradas as
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respectivas competências institucionais.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Os representantes previstos no inciso 11

do caput deverão ser oriundos de áreas responsáveis pelo acompanhamento

de temas relacionados aos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Os representantes previstos no inciso 111e

IV do caput deverão ser oriundos de áreas responsáveis pelo

acompanhamento de temas relacionados aos PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS e/ou SOCIOAMBIENTAIS.

CLÁUSULA 245: Nos termos deste Acordo e observado o escopo dos

PROGRAMAS, ao COMITÊ INTERFEDERATIVO caberá:

I. orientar a FUNDAÇÃO acerca das prioridades a serem atendidas tanto

na fase de elaboração quanto na de execução dos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS;

11. definir diretrizes para elaboração e execução dos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS pela FUNDAÇÃO;

111. avaliar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a elaboração e a execução

dos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS,

indicando a necessidade de correções nas ações desempenhadas

pela FUNDAÇÃO;

IV. acompanhar a execução do Acordo;

V. auxiliar a FUNDAÇÃO na interlocução com autoridades públicas;

VI. buscar o entendimento em caso de conflitos e inconsistências de

demandas de diferentes agentes ou autoridades governamentais;

VII. validar os planos, PROGRAMAS e PROJETOS apresentados pela

FUNDAÇÃO, sem prejuízo da necessidade de obtenção das licenças

ambientais junto ao órgão ambiental competente e da competência

legalmente prevista dos órgãos licenciadores, bem como de outros

órgãos públicos; e

VIII. receber os relatórios periódicos da FUNDAÇÃO.
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SEÇÃO 111:

PAINEL CONSULTIVO DE ESPECIALISTAS

CLÁUSULA 246: Será constituído Painel Consultivo de Especialistas como

uma instância permanente e externa à FUNDAÇÃO para fornecer opiniões

técnicas não-vinculantes para as partes, com o objetivo de auxiliar na busca

de soluções para divergências existentes entre o COMITÊ

INTERFEDERATIVO e a FUNDAÇÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Painel Consultivo de Especialistas será

constituído por 3 (três) membros, sendo que um será indicado pela

FUNDAÇÃO, um pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO que, juntos, indicarão o

terceiro membro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As Partes poderão consultar o PAINEL

CONSULTIVO DE ESPECIALISTAS a qualquer tempo e em qualquer

circunstância, que deverá emitir um parecer técnico sobre as divergências e

questionamentos a partir de boas práticas no âmbito da legislação brasileira

aplicável.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de persistência de divergências entre

o COMITÊ INTERFEDERATIVO e a FUNDAÇÃO após a opinião técnica do

PAINEL CONSULTIVO DE ESPECIALISTAS, a divergência poderá ser

submetida ao Poder Judiciário.

PARÁGRAFO QUARTO: Para questões urgentes, as divergências poderão

ser submetidas diretamente ao Poder Judiciário, sem prejuízo de o PAINEL

CONSULTIVO DE ESPECIALISTAS ser provocado paralelamente.

CAPíTULO SEXTO: PENALIDADES

CLÁUSULA 247: Em caso de descumprimento por culpa exclusiva da

FUNDAÇÃO, da SAMARCO ou de qualquer das- ACIONISTAS de suas

respectivas obrigações assumidas em quaisquer das cláusulas constantes

deste Acordo, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, o
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COMITÊ INTERFEDERATIVO comunicará formalmente à parte inadimplente

° descumprimento, com cópia para as demais empresas, para que estas

tenham ciência e a inadimplente adote as medidas necessárias para

cumprimento das obrigações ou justifique o seu não cumprimento,

estabelecendo prazo compatível para devida adequação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No prazo estabelecido nos termos do caput, a

inadimplente poderá cumprir integralmente a obrigação indicada ou, desde que

devidamente justificado ao COMITÊ INTERFEDERATIVO, solicitar a dilação

do prazo conferido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Decorrido o prazo definido e permanecendo o

descumprimento por parte da inadimplente, esta sujeitar-se-á à fixação de

multa punitiva por obrigação descumprida e multa diária enquanto persistir o

descumprimento total da obrigação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a inadimplente seja a FUNDAÇÃO,

decorrido o prazo definido e permanecendo o descumprimento, a SAMARCO

arcará com multa punitiva por obrigação descumprida e multa diária enquanto

persistir o descumprimento total da obrigação.

PARÁGRAFO QUARTO: Caso a inadimplente seja a SAMARCO, decorrido o

prazo definido e permanecendo o descumprimento, esta sujeitar-se-á à fixação

de multa punitiva por obrigação descumprida e multa diária enquanto persistir

o descumprimento total da obrigação.

PARÁGRAFO QUINTO: Caso a SAMARCO não efetue o pagamento das

multas previstas nos parágrafos terceiro e quarto, no prazo de 10 (dez) dias, a

VALE e a BHP terão obrigação de realizar o respectivo pagamento, na

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas.

PARÁGRAFO SEXTO: Na hipótese de descumprimento de cada um dos

prazos estabelecidos para apresentação dos PROJETOS elaborados e

entrega de estudos no âmbito nos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e
SOCIOECONÔMICOS pela FUNDAÇÃO, a SAMARCO ficará obrigada ao
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pagamento de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por item descumprido

cumulado com multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) enquanto

persistir o descumprimento, por item descumprido.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Na hipótese de descumprimento dos prazos

estabelecidos para a execução dos PROJETOS previstos em cada um dos

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS pela

FUNDAÇÃO, a SAMARCO ficará obrigada ao pagamento de multa de R$

1.000.000,00 (um milhão de reais) por item descumprido, cumulado com multa

diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por item descumprido.

PARÁGRAFO OITAVO: Na hipótese de descumprimento dos prazos de

constituição e início do funcionamento da FUNDAÇÃO, por culpa exclusiva das

insitituidoras, a(s) inadimplente(s) ficará(ão) obrigada(s) ao pagamento de

multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por item descumprido cumulado

com multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) enquanto

persistir o descumprimento.

PARÁGRAFO NONIO: Na hipótese de descumprimento dos prazos de

realização dos aportes anuais, a SAMARCO ficará obrigada ao pagamento de

multa de 10% (dez porcento) do valor inadimplido, que deverá ser atualizado

pela SELlC, desde a data do inadimplemento até o pagamento.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Na hipótese de descumprimento de qualquer outra

obrigação, não prevista nos parágrafos anteriores, a SAMARCO ficará

obrigada ao pagamento de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por

item descumprido cumulado com multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) enquanto persistir o descumprimento, por item descumprido.

CLÁUSULA 248: Inclui-se no conceito de culpa exclusiva da FUNDAÇÃO,

qualquer ação ou omissão imputável à FUNDAÇÂO, funcionários ou prepostos

da SAMARCO, VALE e/ou BHP ou da FUNDAÇÃO e das EXPERTs.
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CLÁUSULA 249: As multas previstas nos presente Capítulo serão impostas

pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, após deliberação pela maioria absoluta

dos seus membros, observado o disposto na cLÁUSULA 247.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Poder Judiciário poderá modificar o valor da multa,

caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

CLÁUSULA 250: O valor das multas arrecadadas deverá ser revertido ao

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, criado pela Lei nO7.797, de 10 de

julho de 1989.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A(s) instituidora(s) que efetuar(em) o pagamento

de multa prevista neste Capítulo poderá(ão) acordar com os ÓRGÃOS

AMBIENTAIS competentes e demais órgãos públicos envolvidos, quando for o

caso, a destinação. e a aplicação do valor das multas em medidas

compensatórias adicionais não previstas no presente Acordo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No hipótese prevista no parágrafo anterior, o valor

das multas deverá ficar segregado, até sua utilização, em conta bancária da

FUNDAÇÃO específica para essa finalidade.

CLÁUSULA 251: A incidência das penalidades estabelecidas neste Capítulo,

com eficácia executiva de obrigação de pagar, ocorrerá de forma cumulativa e

não elide o cumprimento da obrigação principal, com possibilidade de

execução judicial desta obrigação.

CLÁUSULA 252: As multas diárias referidas neste Capítulo serão aplicadas

por dia corrido, tendo seu início no primeiro dia útil seguinte à notificação da

decisão referida na cLÁUSULA 249.

CAPíTULO SÉTIMO: CLÁUSULAS FINAIS E REGRAS TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA 253: O presente Acordo será submetido à homologação judicial,

implicando na extinção com resolução de mérito da fase de conhecimento do

processo nO,69758-61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12a Vara da Seção
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Judiciária de Minas Gerais, restando o juízo competente para a fase de

execução do acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: A homologação do presente Acordo resolverá e porá

fim às disputas, presentes ou futuras, entre as partes, atinentes ao objeto do

processo nO 69758-61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12a Vara da Seção

Judiciária de Minas Gerais.

CLÁUSULA 254: O presente Acordo poderá ser utilizado para os devidos fins

de direito e ser apresentado nos autos das ações judiciais que tenham por

objeto qualquer obrigação decorrente do EVENTO e prevista neste Acordo,

com a finalidade de buscar a resolução ou reunião de ações ajuizadas.

CLÁUSULA 255: Qualquer incidente decorrente da execução deste Acordo,

que não possa ser resolvido pelas partes signatárias, será submetido ao juízo

da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais para

decisão.

CLÁUSULA 256: Sem prejuízo do fiel cumprimento das ações previstas neste

Acordo, a sua assinatura e a assunção das obrigações nele previstas não

implica o reconhecimento de culpa ou responsabilidade nas esferas civil,

administrativa ou criminal, nem poderá ser interpretado como reconhecimento

ou atribuição, individual ou coletiva de responsabilidade, no todo ou em parte,

no EVENTO.

CLÁUSULA 257: Os valores previstos neste Acordo, salvo quando disposto

expressamente em contrário, serão corrigidos monetariamente pela variação

do IPCA (índice de Preço ao Consumidor Amplo), ou outro índice que vier a

substituí-lo, verificada entre a data da assinatura deste Acordo e seu respectivo

pagamento.

CLÁUSULA 258: Divergências de interpretação decorrentes desse Acordo

serão submetidas ao juízo da 12a Vara Federal da Secção Judiciária de Minas

Gerais.
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CLÁUSULA'259: Quando não disposto em contrário, os prazos referidos neste

Acordo serão contados na forma prevista na Lei 9.784/1999.

CLÁUSULA 260: O presente Acordo permanecerá vigente pelo prazo de 15

(quinze) anos, prorrogável sucessivamente pelo prazo de um ano até a integral

execução de todas as obrigações previstas neste Acordo.

E para que produza seus regulares efeitos jurídicos, as PARTES assinam o

presente instrumento, em 16 (dezesseis) vias, de igual teor e forma.

Brasília, 02 de março de 2016.

~Ó~ I

IZABELLA MÔNICA VIEIRA T~)(EIRA

MINISTRA DE ESTADO, O MEIO AMBIENTE

ADVOGADO~~ o ESTADO DE MINAS GERAIS
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PAULO CESAR HARTUNG GOMES
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~ r~
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PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO EspíRITO SANTO

DIRETOR-PRESIDENTE A AMARCO MINERACÃO S.A
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DIRETOR-PRESIDENTE VALE S.A.
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ANEXO À CLÁUSULA 141

, ,...
DESPESAS DOS ORGAOS
PÚBuCOS FEDERAIS E
ESTADUAIS (MG/ES)



!
NOTA TÉCNICA CONJUliA DE 01 DE MARÇO DE 2016.
INTERESSADO: PGU AGO

Ementa: Programas socioeconômicos
e despesas extraordinárias que
compõem a Proposta de Termo de
Transação e de Ajustamento de
Conduta relativo à recuperação dos
impactos ambientais e
socioeconômicos do rompimento da
Barragem de Fundão, em Mariana~
MO.

1- RELATÓRIO

Solicita a Procutadoria-Geral da União manifestação sobre Proposta de
Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta relativo à recuperação dos impactos
ali1bientais e socioeconômicos do rompimento da BaITagem de Fundão, em Mariana, Minas
Gerais, no que diz respeito ao processo ele definição dos programas socioeconômicos que
compõem a Proposta, bem como aos montantes indicados como despesas extraordinárias em
decorrência do evento.

2. O trecho a seguir,da Avaliação Preliminar dos Danos Ambientais elaborada
pelo Instituto Brasileiro do Meip Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lhama)
descreve em linhas gerais o evento que motiva a Proposta objeto desta Nota Técnica:

No dia 05h 1/20 I5 ocorreu o rompimento da barragem de Fundão.
pertencentlç ao complexo minerário de Germano, em lvlal'iana-lvlG.A
barragem, i de propriedade da empresa Samarco. continha
aproximadamente 50 milhões de m3 de rejeitos de mineração de
ferro, sendo que 34 milhi'Jes de m3 de lama vazaram com o
rompimento, Inicialmente, esse rejeito atingiu a barragem de
Santarém logo a jusante, causanelo seu galgmn8nto, Em seguida. a
onda de 4guCl e lama atingiu a localidade de Bento Rodrigues
causando mortes e destruiçc70do povoado. A gigantesca onda de água

I

e lama pe'llcorreu o rio Gualaxo e Carmo entrando no curso do Rio
Doce onde percorreu cerca de 600 km até sua foz em Linhares-ES. No
caminho p?rco,.rido, CIonda de lama destruiu comunidades, estruturas
urbanas, á~'easde preservação permanente, alterou de forma drástica
li qualidaJle da água, levando ao extermínio da biodiversidade
aquática ihcluindo a ictiofauna e também de indivíduos da fauna



silvestre. Os níveis de turhidez da água levaram à intel'rupçcio do
abastecimento de água dos municípios e das atividades econômicas
com captações 110Srios atingidos. Além das vítimas fatais e dos
feridos, ao longo do trecho afetado, foram constatados danos
ambientais e sociais diretos, tais como a destruição de moradias e
estruturas urbanas, destruiçc70de áreas de preservação permanente,
isolamento de comunidades, mortandade de animais de produção e
impacto em plantações nas áreas rurais, restrições li pesca, danos à
saúde, mortandade da fauna silvestre e doméstica, dificuldade de
'geraçcio de energia elétrica pelas hidrelétricas atingrctas, suspense/o
do abastec;me11l0de água e danos ambientalmente sensíveis.

3. Tendo em vista os danos indiêados acima, a Advocacia-Geral da União, em
conjunto com o Governo dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, ajuizou Ação
Civil PübJica registrada sob o nO 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite na 123 Vara
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, por meio da qual se pretende a condenação da
Samarco e suas controladoras na obrigação de reparar integralmente os danos causados,
mitigar e evitar thturos danos, bem como compensar e indenizar os danos irreparáveis,

4, Considerando (i) que objetivo do Poder Püblico com a ação não é a
arrecadação de valores, mas a integral recuperação do meio ambiente e das condições
socioeconômícas da região, (ii) manifestação de interesse da empresa e suas controladoras
em celebrar o acordo com o fim de reparar, mitigar e compensar os danos nos âmbitos
social, econômico e ambiental, decol1'entes do rompimento da banagem de Fundão e (iii)
que a autocomposição é uma forma mais célere e potencialmente efetiva paxa a resolução da
controvérsia, foram iniciadas tratativas com a empresa e suas controladoras tendo em vista
eventual pactuação entre as partes.

5. Nesse processo de diálogo couberam, no âmbito federal, à Secretaria
Executiva da Casa Civil da Presidência da República a coordenação do processo de
produção dos programas destinados à reparação dos danos socioeconômicos e a
consolidação das despesas extraordinárias nas quais a União e SUASautarquias incorreram
em decorrência do evento, conforme detalhado a seguir. Esse trabalho foi realizado em
parceria com representantes dos Govemos dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

6. Para melhor compreensão do contexto em que se inserem os programas
socioeconômicos e os procedimentos gerais para S\la execução, vale sintetizar alguns
elementos fundamentais da Proposta não relacionados aos pontos que são objeto desta
análise. Em primeiro lugar, os programas para recuperação dos danos decorrentes do evento
foram organizados em dois grandes grupos: programas socioambientais e programas
socioeconômicos, sendo estes últimos o objetivo desta Nota. Segundo: a execução dos
programas ocorrerá por fundação de direito privado, instituída pela empresa e suas
controladoras e com participação do Poder Público e/ou da sociedade (pesquisadores e
impactados) em instâncias de fiscalização e consultiva. Terceiro: é previsto Comitê
Interfederativo, constituído por representantes da União, do Governo dos Estados de Minas
Gerais e do Espírito Santo, de municípios impactados, além de representante do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CDH-Doce), com atribuições de orientação e validação
dos atos da Fundação, bem como monitoramento, avaliação e fiscalização do alcance dos
resultados previstos. Destaca-se que este modelo de governança, proposto pelo Poder
Público, tal. como sumariamente descrito acima, parece representar a melhor forma de
combinar celeridade na execução (Fundação de direito privado), garantia do cumpriment
das responsabilidades das empresas (que as reconhecem, nos termos do Acordo,
assegurando seu cllmprimento. por meio da Fundação, instl1lmento para elaboração,
execução e monitoramento das ações de recuperação e compensação), preservação do
interesse público (Poder Público valida os atos da Fundação, por meio de Comitê
lnterfederativo, sem prejuízo das competências dos órgãos competentes) e transparência e
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participação social (conforme .inúmeros dispositivos presentes no Acordo, como Conselho
Consnltivo, participação dos atingidos no referido Comitê, divulgação de informações sobre
execução, garantia da negociação com atingidos, entre outros).

7. Por fim, destaca-se que a execução dos programas será financiada por aportes
realizados pela empresa ou por suas controladoras, de acordo com regras e parâmetros
definidos na Proposta.

II - COORDENAÇÃO DA PROPOSTA DE PROGRAMAS SOCJOI!:CONÔMICOS

8. Os programas socioeconômicos são o conjunto de medidas e de ações a serem
executadas para reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos
socioeconômicos decorrentes do evento. A proposta elenca ações e medidas que
posteriormente serão detalhadas a partir de estudos técnicos e cadastro da população
atingida e danos sofridos. A abrangência desses programas alcança, de maneira geral,
localidades e comunidades adjacentes à calha dos Rios Doce, Carmo, Gualaxo do NOlie e
CÓlTego Santarém, bem como as áreas estuarina, costeira e marinha impactadas.

9. O processo de definição e detalhamento desse conjunto de programas
envolveu diversos órgãos da administração direta e indireta do Governo Federal, sob
coordenação da Casa Civil da Presidência da República, a saber: Advocacia-Geral da União
(AGU), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), ivfinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Ministério da Justiça (1vIJ), Secretaria de Governo da Presidência da República
(Segov),Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Cultura
(MinC), Fundação Nacional do Índio (Funai) e lbama. Pelo Poder Público, participaram
também representantes dos Governos dos Estados de Minas Gerais (Secretaria de
Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana) e do Espírito Santo
(Secretaria de Saneamento, Habi:tação e Desenvolvimento Urbano). Foram diversas reuniões
envolvendo apenas atores do governo federal, estes e representantes dos Estados ou então
governo e empresas, conforme atestam as lislas de presença anexas.

10. O delineamento dos programas socioeconômicos pat1iu de proposta inicial
elaborada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que estava em etapa avançada de
conclusão de relatório sobre os efeitos e desdobramentos do rompimento da Barragem de
Fundão. O lrabalho de Minas Gerais engloba levantamento de ações necessárias à
restauração dos efeitos socioeconômicos do evento e foi elaborado a pmiir de relatórios e
diálogos de/com instituições púbicas e privadas, levantamento de respostas imediatas já em
curso e grupos de trabalho temáticos envolvendo especialistas do Poder Público, da
iniciativa privada, terceiro setor e organismos internacionais. A contribuição inicial de
Minas Gerais contempla também o resultado de processo de escuta à população afetada, por
meio de Mesa Estadual de Diálogo e Negociação, com reuniões realizadas em Mariana,
Barra Longa, Governador Valadares e Resplendor. Os resultados do trabalho do GOVCl110 do
Estado de Minas Gerais estão publicados na internet e disponíveis para consulta I.

I I. A pat1ir de da proposta inicial, os representantes dos Govemos Federal e
Estaduais discutiram e aperfeiçoaram o conteúdo dos programas socioeconômicos,
incorporando aspectos elas políticas públicas pelas quais respondem, bem como elementos
advindos dos trabalhos de atendimento à população pelos Governos Federal e Estaduais,
demandas dos governos locais aportadas, principalmente, pelos repl'esentantes dos Governo
de Minas Gerais e do Espírito Santo. Das discussões govemamentais resultou texto iniGÍal
apresentado às empresas, seguindo-se processo de negociação e validação da proposta
apresentada no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta.

I !illn://www.urbnno.mg.gov.br/imagcs!NOTICIAS/20 16/relalorio filla1.pdf
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12. São elementos organizadores da proposta apresentada:

a. .Indenização pelas mortes, desaparecimentos e danos físicos
decorrentes do evento.

b. Recuperação das condições socioeconômicas anteriores ao evento,
sempre que possível, remediação e mitigação dos danos causados,
além da adoção de medidas compensatórias.

c. Atendimento a toda população diretamente impactada, il1cluindo
pescadores, agricultort:s familiares, povos indígenas e outros povos e
comunidades tradicionais, at'eeiros, indivíduos com atividades no
setor de turismo e em outros segmentos econômicos.

d. Reparação dos prejuízos ao patrimônio histórico e cultural, bem
como à cultura e aos modos de vida das comunidades impactadas.

e. Reparação socioeconômica por meio de reposição, restituição e
composição de bens; indenização pecuniária; reassentamento padrão;
auto reassentamento; assistência para remediação e mitigação dos
efeitos do evento.

f. As medidas de reparação socioeconômica serão negociadas entre a
fundação e os atingidos, com mecanismos que garantam negociação
justa, rápida, simples e transparente e com acompanhamento do
Poder Público. O Poder Público valida os parâmetros das
indenizações.

g. Participação efetiva dos impactados nos Programas, sendo a eles
proporcionadas 0pOliunidades para serem ouvidos e int1uenciar tanto
na etapa de planejamento como na de execução.

h. Ampla divulgação e açesso às informações relativas ao planejamento
e execução dos Programas por palie da população atingida.

1, Realização das ações com observância das nonnas e políticas
públicas setoriais.

J. Definição de medidas tanto reparatórias (para mitigar, remediar e/ou
reparar impactos do evento) como compensatórias (para melhoria
das condições socioeconômicas quando a reparação não é possível).

k. Cadastramento da população impactada, com identificação da
totalidade das áreas com impactos sociais, culturais, econômicos ou
ambientais, bem como realização de diagnósticos sobre as perdas e
ações necessárias para recuperação, mediante estudos contratado
pela Fundação, realizados por instituições independentes e com
orientações e validação do Comitê tnterfederativo.

1. No caso dos povos indígenas e outros povos e comUlúdades
tradicionais atingidos, estrita observância aos preceitos definidos na
Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

m. Garantia das medidas emergenciais, enquanto perdurar sua
necessidade, incluindo auxílio emergencial àqueles que perderam
sua capacidade de gerar renda.

n. Execução das ações, conforme os termos definidos nas nom1as
políticas públicas.

o. Esh'uturação do monitoramento das ações, de seus impactos e
efetividade ao longo de todo o processo, de modo a buscar e
mensurar a reparação integral e a compensação pelos impactos.



13. Ao todo, foram definidos e detalhados 22 Programas Socioeconômicos, cujas
principais características são resumidas a seguir:

a. Programa de levantamento e de cadastros dos impac(culos:
identifica as áreas em que há impactos e cadastra pessoas, famílias e
comunidades atingidas, com levantamento das perdas materiais e das
atividades econômicas; referência para dimensionamento dos demais
programas socioeconômicos; validação dos cadastros pelo Poder
Públicó.

b. Programa de ressarcimento e de indenizaçiio dos impactos:
negociação coordenada destinada a reparar e indenizar os impactos,
com prioridade para as comunidades destmídas pela lama; critérios
para elegibilidade para as negociações são definidas pela Fundação e
validados pelo Poder Público; negociações devem considerar as
especificidades de cada impactado e parâmetros, definidos pela
Fundação e validados pelo Poder Público, que garantam reparação
pelos danos sofridos; adesão à negociação é facultativa; deverá ser
garantida assistência jurídica gratuita aos atingidos (parceria com
defensorias públicas e Ordem dos Advogados do Brasil); concluído
em até 12 meses a assinatura do Acordo, com pagamento em até três
meses da conclusão da negociação, sem prejuízo à continuidade das
ações emergenciais.

c. Programa de proteçiio e melhoria da qualidade de vida dos povos
indígenas: atendimento dos povos Krenak, em Minas Gerais, e
Tupiniquim e Guarani, no Espírito Santo, construído em conjunto
com os indígenas e pm1icipação da Funai; para o povo Krenak,
manutenção das medidas previstas em acordo emergencial vigente e
contratação de consultoria independente para, com orientações da
Funai, elaborar estudo dos impactos existentes e, com base nele,
elaboração de plano de ação permanente; para os povos Tupiniquim
e Guarani, pactuação de medidas emergenciais e adoção do mesmo
procedimento observado para os Krenak para plano de ação
permanente ..

d. Programa de proteçeio e melhoria da qualidade de vida de outros
povos e comunidades tradicionais: atendimento às Comunidades
Remanescentes de Quilombo de Santa Efigênia, em Mariana, Minas
Gerais, com medidas de apoio emergencial e posterior
implementação de plano de ações permanentes, a ser elaborado em
procedimento análogo ao adotado para os povos indígenas, mas com
supervisão da Fundação Cultural Palmares; atendimento de outros
povos que venham a ser identificados posteriormente nos mesmos
moldes.

e. Programa de proteção social: ações socioassistenciais,
socioculturais e ele apoio psicossocial, com acompanhamento das
famílias e indivíduos impactados; adoção de protocolo para
atendimento daqueles em situação de vulnerabilidade ou risco social
em decorrência do evento.

[ Programa de comunicação, participaçeio, diálogo e controle social:
assegura participação social nos processos de identificação e
detalhamento dos programas, informação ampla, transparente,
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completa e pública à população atingida; estabelecimento de canais
permanentes de comunicação e interação com a sociedade.

g. Programa de assistência aos animais: assistência a animais
extraviados e desalojados, incluindo animais domésticos.

h. Programa de reconstrução de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e
Gesteira: recuperação e reconstrução dessas comunidades)
observados, entre outros requisitos) detlnição de nova localização em
conjunto com as comunidades, reassentamento com. toda
infraestrutura necessária, pat1icipação das' comunidades para
discussão dos projetos e acompanhamento das obras.

1. Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risolela Neves:
desassol'eamento do reservatório e recuperação das condições para
operação.

J. Programa de recuperação das demais comunidades e
Í1'1fraestl'llturasimpactadas entre Funda0 e Candonga: recuperação
ou reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento, com
definição de carteira de melhorias das infraest111turas atingidas)
conforme padrão e parâmetros das políticas públicas.

k. Programa de recuperação das escolas e reintegração da
comunidade escolar: reconstrução e equipamento das escolas
impactadas entre Fundão e Candonga, além do fOJ11ecimento de
meios para reintegração dos alunos e profissionais às rotinas
escolares.

I. Programa de preservação da memória histórica, cultural e artística:
recuperação de bens culturais de natureza material e preservação do
patrimônio cultmal das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu
de Baixo e Gesteira atingidas; inventário pm1icipativo da cultura
local, com implantação de centros de memória; desenvolvimento de
projetos arqueológicos em sítios impactados, divulgação de
conhecimento sobre sítios perdidos, recuperação do patrimônio
impactados; resgate e fomento a atividades culturais das
comunidades afetadas.

m. Progmma de apoio li cultllm, ao esporte, ao turismo e ao lazer:
diagnóstico pm1icipativo dos impactos nas quatro áreas; realização
de medidas reparatórias (implantação de equipamentos e
elÚJ:entamento das perdas ambientais para realização de práticas de
esporte, lazer e sociabilidade) e compensatórias (implantação de
novos equipamentos, fomento a ações culturais, apoio a atividades
turísticas), de acordo com os diagnósticos.

n. Programa de apoio li saúde jisica e mental da população
impactada: apoio para elaboração de protocolo de monitoramento da
saúde da população exposta; apoio a Mariana e Barra Longa na
execução de planos de saúde locais; desenvolvimento de estudo
epidemiológico e toxológico,<1e Mariana à foz do Rio Doce, para
avaliar riscos decol1'entes do evento; adoção de medidas mitigatória .
para garantir a saúde da população no caso de identificação de
riscos.

o. Programa de apoio li pesquisa para desenvolvimento e utiliiaçc70 de
tecnologias socioeconômicas aplicadas à remediaçc70dos impactos,
de natureza compensatória: fomento e financiamento à produção de
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conhecimentos para recuperação das áreas impactadasl como
pesquisas para utilização econômica e disposição de rejeitose
formação profissional em temas correlatos à recuperação.

p. Programa de retomada das cltividades aquícolas e pesqueiras: apoio
aos pescadores impactados, com recomposição das áreas produtivas
e das condições de produção, incluindo equipamentos e
infraestrutura para conservação, industrialização e comercialização
do pescado; assistência técnica, nos termos da Política Nacional de
Assistência Técnica e Extensão, Rural (PNATER) para retomada das
atividades; ajuda financeira até que a condição de pesca seja
equivalente à situação anterior ao evento; qualificação profissional e
assistência técnica para viabilizar realocação em nova atividade
produtiva, quando a retomada não for possível e sem prejuízo do
auxílio financeiro; medidas emergenciais para readequação das
formas de trabalho e geração de renda diretamente relacionais aos
pescadores e aJ'eeiros.

q. Programa de retomada das atividades agropecuárias: medidas para
recuperação da atividade agropecuária e dos produtores ao longo da
calha do Rio Doce; reassentamento daqueles que tiveram atividades
inviabilizadas; recomposição das áreas, quando possível (solo,
equipamentos, animais, etc.); assistência técnica, nos termos da
PNATER; ajuda financeira até que condições de produção sejam
equivalentes à situação anterior; qualificação profissional e
assistência técnica quando retomada da atividade anterior não for
possível.

1'. Programa de recuperação e divers[ficaçl1o da economia regional
com incentivo à indústria, de cunho compensatório: fomento a
atividades econômicas que diminuam a dependência da região em
relação à indústria minerária (linhas de crédito, desenvolvimenlo de
planos de diversificação econômica, etc.)

s. Programa de recuperaçl10 de micro e pequenos negócios no setor de
comércio, serviços e produtivo: medidas para recuperação dos micro
e pequenos negócios (inclui empreendedores individuais e
trabalhadores autônomos, formalizados ou não) impactados,
localizados de Fundão até Candonga, em Regência e em Povoação;
reconstrução de estabelecimentos e restituição de insumos,
permitindo retomada da produção; auxílio financeiro até retomada
das atividades; na impossibilidade de retomada das atividades
originais, apoio na incubação de novo negócio.

t. Programa de estímulo à contrataçüo local: medidas para priorização
da contratação local, com estímulos para uso da força de trabalho e
dos fornecedores locais para as que serão desenvolvidas no âmbito
do Acordo, de Fundão à Regência.

u. Programo de auxílio financeiro emergencial: direcionado à
população com comprometimento de sua renda em decolTência do
evento, até o restabelecimento das atividades produtivas/econômicas;
inclusão no programa mediante cadastramento e verificação da
dependência financeira da atividade impactada.

v. Programa de ressarcimento das despesas extraordinárias dos
Compromilentes (Poder Público): ressarcimento de despesas
eJencadas em anexo ao Acordo proposto, informadas por órgãos e
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entidades dos Governos :Federal e Estadual de ivlinas Gerais e do
Espírito Santo; discussão com os municípios impactados para
ressarcimento das despesas extraord.inárias incorridas por eles em
decorrência do evento.

w. Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos:
adoção de mecanismos e processos de gestão necessários à execução
dos programas nos termos do Acordo.

14. Ao longo do processo de negociação com as empresas foi necessária a adoção
de adaptações com relação à proposta inicial dos Govemos, desdobramento natural do .
diálogo e da composição de interesses requeridos para a definição de tennos comuns que
pennitissem a efetivação de acordo. Nas etapas finais do processo de negociação, os termos
em pactuação foram reencaminhados aos órgãos e entidades do Governo Federal
envolvidos, para validação. No entanto, os princípios e diretrizes pactuados no âmbito do
Poder Públicos mantiveram-se preservados. A Proposta resultante de todo esse processo é o
objeto de análise desta Nota Técnica.

IH - CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS DO GOVEIU~O
FEDERAL EM DECORRÊNCIA DO EVENTO

15. Coube também à Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da
República a. consolidação dos gastos extraordinários incorridos por órgãos e entidades do
Governo Federal para execução de ações emergenciais necessárias para atendimento da
população atingida e para identificação e mitigação dos danos ambientais. Com esse
objetivo, foi demandado aos órgãos envolvidos nos esforços deenfrentamento dos impactos
a identificação dos gastos extraordinário incorridos. Os dados encaminhados estão anexos a
esta Nota, resultando a consolidação deles 110 quadro a seguir.

DESPESAS EXTRAORJNÁRIAS DECORRENTES DO EVENTO INFORMADAS POR
ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERi\JO FEDERAL (R$)
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Órgão/entidade Despesas Informadas Valor (R$)

Ibama Custos de voas 501.610,14

Ibama Passagensaéreas 130.095,86

Ibama Diárias da tripulação 8.142,00

Ibama Diárias de servidores 50.215,25

Ibama locação de veiculas 44.884,80

Jbama Custo de servidores deslocados 250.734,17

Ministério da Integração
Requisições de Apoio ao Ministério da Defesa 1.057.427,77

Nacional (MI)

Departamento Nacional de
Diárias e Passagens 220.569,051\Produção Mineral (DNPM)

Ministério da Defesa (MD)* Custo Total 5.983.077,89 r'--~
MAPA Diárias, combustível, esforço profissional 9.130,19

~



MDA
Força tarefa (dirírias, passagens, combustível, 62.169,62
manutenção veículo, etc.)

TOTAL 8.318.056,74
* Descontado valor' descentralizado pelo !VII
Fonte: Dados informados pelos órgãos e entidades indicados no quadro, conforme documentos anexos.

16. As despesas totais informadas do Governo Federal totalizam R$ 8,3 milhões,
sendo que quase R$ 6 .milhões são decorrentes de despesas associadas à mo\)jJização das
Forças Armadas. O total apresentado no Quadro conesponde fi previsão de ressarcimento à
União no âmbito do ProgJ'llma de ressarcimento das def>pesas extraordinárias dos
Compromitentes apresentado anteriormente.

IV - CONSOLIDAÇÃO DOS GASTOS EXTRAORD1NÁRIOS DO GOVERi~O DE
MINAS GERAIS EM DECORRÊNCIA DO EVENTO

17. Pelo Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Desenvolvimento Regional,
Política Urbana e Gestão Metropolitana efetuou a consolidação das despesas extraordinárias,
totalizando R$ 12,7 milhões, conforme o quadro abaixo.

DESPESAS EXTRAORINÁRIAS DECORRENTES DO EVENTO INFORMADAS PELO
GOVERt~O DO ESTADO DE MINAS GERAIS (R$)

_J.

Órgão/entidade Despesas Informadas Valor (R$)

ARSAE Combustível, diárias e locação de veículos 3.635,61

SEDESE Manutenção de equipes técnicas 5.220,00

FHEMG Tratamento de 6 vítimas 21.579,63

PMMG Diárias, custos operacionais, combustíveis 290.636,32

Gabinete Militar e
Coordenadoria Defesa Diárias, combustível, transporte aéreo 315.562,88 -
Civil

COPASA
Serviços laboratoriais, caminhões pipas, locação 534.821,56
e perfuração de poços, etc.

CEMIG
Materiais e equipamentos, uso de aeronave, 926.312,92
mão de obra

Sistema Estadual de Meio
Despesas de viagens e anrílise laboratorial 1.060.399,54

Ambiente

SES
Repasses para reforço de custeio a hospitais da 2.211.090,87
região, análises laboratoriais, etc.

CBM/MG
Emprego operacional de efetivo, viaturas e 7.322.11.9,46
aeronave

TOTAL 12.691.378,79
~I\IFonte: Dados infonnados pelo Govel11Odo Estado,confonlle documentos anexos.

~~
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v - CONSOLIDAÇAo DOS GASTOS EXTRAORDINÁIUOS DO GOVERNO DO
ESPÍRITO SANTO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO

18. Pelo Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano efetuou a consolidação das despesas extraordinárias, totalizando
R$ 6,5 milhões, conforme o quadro abaixo.

DESPESAS EXTRAORJNÁRIAS DECORRENTES DO EVENTO INFORMADAS PELO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (R$)

Órgão/entidade Despesas Informadas Valor (R$)

SEAMAlIEMA* Pessoal - diárias, passagens, grupo técnico
e contratação temporária 3.110.814,28

SEAMAJIEMA* Veículos - aluguel e combustível 889.466,43

SEAMAlIEMA* Análises de laboratório 1.456.275,00

SEAMAlIEMA* Equipamentos administrativos 166.667.90

PM Pagamento de 120 soldados 839.272,80

TOTAL 6.462.496,41
Fonte: Dados infonnados pelo Governo do Estado, confonne documentos anexos.
* Inclui despesas dcconentes do desastre previslas pela SEAMAIIEMA.

IV - CONCLUSÃO

19. Coube à Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República
coordenar, no âmbito do Governo Federal, () processo de elaboração dos programas
socioeconômicos que compõem o Acordo para recuperação dos danos decorrentes do
evento, o que foi realizado em parceria com os Governos dos Estados de Minas Gerias e
Espírito Santo. O resultado alcançado decolTeu das contribuições de diversos órgãos e
entidades federais, bem como de sugestões e necessidades colocadas pelos govemos
estaduais. Aportes decorrentes das demandas da população e das administrações 'Iocais
afetadas ocorreram por meio da participação de unidades setoriais do Governo Federal que
estiveram presentes e atuaram nas áreas atingidas, mas principalmente por meio da
pmiicipação das administrações estaduais, mais próximas aos efeitos do evento.

20. Como resultado, alcançou-se um elenco amplo de programas, destinados à
reparação das diversas dimensões dos impactos já identificados, bem como de aspectos que
venham a ser identificados no futuro, tendo em vista que consequências do rompimento da
balTagem ainda estão em desenvolvimento. Além do elenco de Programas Socioeconômicos
ter por objetivo a recuperação dos impactos do desastre, considerando a situação anterior,
observados os padrões das políticas públicas, também buscará dar curso a medidas
compensatórias, listadas ao longo do Acordo. Como aspectos estruturantes desses
programas, destaca-se a participação da população atingida no planejamento e execução das
medidas de recuperação e a atuação prevista do Poder Público na validação de decisões dá',
Fundação e no monitoramento e fiscalização dos resultados.

21. Por fim, a consolidação das informações apresentadas sobre despesas
extraordinárias decorrentes do evento totalizou essas despesas em R$ 27,5 milhões,

10



conforme distribuição apresentada nos quadros anteriores, para fins de composição dos
valores a serem ressarcidos no âmbito de programa socioeconômico com essa finalidade.

BRUNO MORETTI
Secretário ..Executivo Adjunto da Secretaria
Executiva da Casa Civil da Presidência da

República

WESLLEY MONTEIRO CANTELMO
Superintendente de Planejamento e Apoio
ao Desenvolvimento Regional da Secretaria

de Desenvolvimento Regional, Política
Urbana e Gestão Metropolitana de Minas

Gerais

JORGE LUIZ R. REGHJNJ RAMOS
Assessor Especial da Secretaria Executiva
da Casa Civil da Presidência da República

BRUNO OLIVEIRA ALENCAR
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria
de Desenvolvimento Regional, Política
Urbana e Gestão Metroj)olitana de Minas

Gerais

\
4 ~\

JOAO C H' (S COSER
Secretário de Estado d' amento, Habitação e

Desenvolvimento Ulb o do Espírito Santo
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

/ 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ("MPF"), representado pelos Procuradores da 
República abaixo assinados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS ("MPMG"), e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO ("MPES"), 
representados pelos Promotores de Justiça abaixo assinados, doravante conjuntamente 
denominados "MINISTÉRIO PÚBLICO"; 

a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ("DPU"), a DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS ("DPMG"), e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO ("DPES"), representadas pelos Defensores Públicos abaixo 
assinados, doravante conjuntamente denominadas "DEFENSORIA PÚBLICA"; 

a UNIÃO, pessoa jurídica de direito público; o INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, autarquia 
pública federal, INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE - ICMBio, autarquia pública federal; a AGÊNCIÃ NACIONAL DE 
ÁGUAS -ANA; autarquia pública federal; a AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO -
ANM, sucessora do extinto DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
DNPM, autarquia pública federal; a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, 
autarquia pública federal, todos representados pela Advocacia-Geral da União; 

o ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público; o INSTITUTO 
ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF, autarquia pública estadual; o INSTITUTO 
MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS- IGAM, autarquia pública estadual; a FUNDAÇÃO 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE- FEAM, todos representados pela Advocacia-Geral 
do Estado de Minas Gerais; 

o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público, o INSTITUTO 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -lEMA, autarquia 
pública estadual; INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO 
ESPÍRITO SANTO - IDAF, autarquia pública estadual; e a AGÊNCIA ESTADUAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS - AGERH, autarquia pública estadual, representados pela 
Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo UNIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS e 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conjun.tamente denominados "PODER PÚBLICO"; 

a SAMARCO MINERAÇÃO S.A. pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima 
fechada, inscrita no CNPJ 16.628.28110001-61, com matriz localizada à rua Paraíba, n° 1122, 
9°, 10°, 13°, 19° e 23° andares, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP 30.130-918 
("SAMARCO"); a VALE S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima abert , 
inscrita no CNPJ 33.592.510/0001-54, com matriz localizada à Praia de Botafogo, n° 186, o 

andar, Torre Oscar Niemeyer, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 2 .350-145, ("VALE"); e 
BHP BILLITON BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito p · ado, sociedade limita 
inscrita no CNPJ 42.156.596/0001-63, com matriz localizada à ru araí~~ 1122, 5° and r, 
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Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP 30.130-918 ("BHP BILLITON BRASIL"), 
todas em conjunto doravante denominadas "EMPRESAS", e BHP BILLITON BRASIL e 
VALE em conjunto doravante denominadas "ACIONISTAS" e, ainda, todas em conjunto com 
o MINISTÉRIO PÚBLICO, a DEFENSORIA PÚBLICA e o PODER PÚBLICO doravante 
denominadas "PARTES"; e 

a FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 
endereço na Avenida Getúlio Vargas, n° 671, 4° andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, 
MG, inscrita no CNPJ sob o n° 25.135.507/0001-83, na qualidade de INTERVENIENTE
ANUENTE ("FUNDAÇÃO"); 

CONSIDERANDO 

1) a Ação Civil Pública movida pelo MPF contra as EMPRESAS, a IINIÃO e o ESIADO DE 
MINAS GERAIS (processo n° 0023863-07.2016.4.01.3800), em trâmite perante a 128 Vara 
Federal Cível/ Agrária de Minas Gerais; 

2) o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta ("TTAC") celebrado nos autos da Ação 
Civil Pública ajuizada pela UNIÃO, pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO e respectivas entidades da Administração Pública Indireta em face 
das EMPRESAS (processo no 0069758-61.2015.4.01.3400), em trâmite perante a 12a Vara 
Federal Cível/Agrária de Minas Gerais; 

3) o compromisso assumido pelas EMPRESAS no âmbito do TTAC para a reparação integral 
dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão ocorrido em 05 de novembro de 
2015 ("ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO"), por meio do desenvolvimento e 
execução de 42 (quarenta e dois) Programas Socioambientais e Socioeconômicos e 
respectivos projetos e ações (respectivamente, "PROGRAMAS", "PROJETOS" e "AÇÕES"); 

4) o processo de govemança estabelecido pelas partes do TTAC para o acompanhamento, 
monitoramento, validação e fiscalização dos PROGRAMAS; 

5) a criação da FUNDAÇÃO em 02 de agosto de 2016 para a gestão dos PROGRAMAS e 
execução das medidas necessárias para a reparação integral dos danos diretos resultantes d 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO; 

6) a criação do Comitê Interfederativo ("CIF") como instância de interlocução permanente da 
'--? FUNDAÇÃO, acompanhando, monitorando e fiscalizando os seus resultados, sem prejuízo 

das competências legais dos entes federativos; 

7) a criação das Câmaras Técnicas ("CÂMARAS TÉCNICAS"), por meio da Deliberação ~ 
CIF n° 07, de 11 de julho de 2016, com a função de assessoramento e consulta ao CIF no 
desempenho de sua finalidade de orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução das 
medidas impostas no TTAC; ,_ 

8) o estágio atual dos trabalhos realizados pela FUNDAÇÃO nos termos do TTAC, 

~ão e fiscalização do CIF, no desenvolviG ::Z:ção dos 'GRA 
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9) a necessidade de se aprimorar o sistema de govemança previsto no TTAC, agregando 
maior participação, qualidade e complexidade ao processo de tomada de decisão, bem como a 
necessidade de evitar impactos nos prazos de implementação dos PROGRAMAS; 

1 O) o Termo de Ajustamento Preliminar ("TAP") celebrado em 18 de janeiro de 2017, entre o 
MPF e as EMPRESAS, e seu respectivo Aditivo, datado de 16 de novembro de 2017 
("ADITIVO AO TAP"); 

11) a contratação, nos termos do TAP, de entidades técnicas para atuar como experts do 
MINISTÉRIO PÚBLICO para auxiliá-lo: (a) na avaliação e monitoramento dos 
PROGRAMAS; (b) na realização de diagnóstico socioambiental; (c) na realização de 
diagnóstico socioeconômico; e ( d) na realização de audiências públicas e contratação e 
coordenação das assessorias técnicas independentes às comunidades atingidas ("EXP ERTS 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO"); 

12) a contratação de assessorias técnicas independentes às pessoas, grupos sociais e 
comunidades atingidos, na forma do ADITIVO AO TAP ("ASSESSORIAS TÉCNICAS"); 

13) a inclusão da DEFENSORIA PÚBLICA, órgão autônomo e essencial, na continuidade 
dos trabalhos de assessoria jurídica, judicial e extrajudicial, prestada às comunidades atingidas 
desde o ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO; 

14) a necessidade de incrementar a participação efetiva das pessoas atingidas, na forma que 
entenderem pertinente, em todas as etapas e fases do presente ACORDO, tanto na fàse de 
planejamento como na efetiva execução e monitoramento dos PROGRAMAS e ações 
previstos no TTAC e neste ACORDO; 

15) a necessidade de fortalecimento da atuação conjunta e articulada das esferas de Governo 
na proteção dos direitos das pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE 
FUNDÃO; 

16) a necessidade de fortalecer os mecanismos de transparência na difusão de informações 
acerca das ações de reparação integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO, bem como facilitar o amplo acesso, de modo adequado, à 
informação com o estabelecimento de canais de diálogo entre o PODER PÚBLICO, as 
EMPRESAS, a FUNDAÇÃO, a sociedade e as pessoas atingidas. 

17) o entendimento do MINISTÉRIO PÚBLICO manifestado por meio do Parecer n~ 
279/20 18/SPPEA elaborado por peritos do MPF e do MPMG; • 

18) o acesso à informação clara e transparente que é, segundo o ordenamento nacional, 
pressuposto para a legitimidade e para o controle democrático das decisões tomadas no 
contexto do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO; 

19) os conceitos e as orientações propugnados pelo Conselho Nacional dos Direitos Hu 
no que for pertinente; 

20) a ata da reunião havida em 25 de maio de 2018, co 
Fundações, que passa a integrar o presente ACORDO; 
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21) a necessidade de aprimoramento do sistema de govemança participativo, de maneira a 
respeitar a centralidade das pessoas atingidas como.eixo norteador das atividades a serem 
adotadas para a reparação integral dos danos. 

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
("ACORDO") nos autos dos processos n° 69758-61.2015.4.01.3400 e n° 0023863-
07.2016.4.01.3800, em trâmite perante a 123 Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais, e 
submetê-lo à homologação judicial nos termos dos arts. 487 do CPC, arts. 1°, §4° e 4°-A da 
Lei Federal n° 9.469, de 10 de julho de 1997 e do art. 5°, §6° da Lei Federal n° 7.347 de 24 de 
julho de 1985: 

CAPÍTULO I 

OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente ACORDO tem como objeto: 

I - a alteração do processo de govemança previsto no TTAC para definição e execução 
dos PROGRAMAS, PROJETOS e AÇÕES que se destinam à reparação integral dos 
danos decorrentes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO; 

11 - o aprimoramento de mecanismos de efetiva participação das pessoas atingidas 
pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO em todas as etapas e fases do 
ITAC e do presente ACORDO; e 

Ill - o estabelecimento de um processo de negociação visando à eventual repactuação 
dos PROGRAMAS. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A homologação deste ACORDO, na forma do art. 487, III, "b" do 
Código de Processo Civil, se dará no limite estrito da lide ora ajustada. 

CAPÍTULO li 

PRINCIPIOS GERAIS 

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente ACORDO rege-se pelos seguintes princípios: 

I - a efetiva participação das pessoas atingidas na criação, discussão, avaliação e 
fiscalização dos PROGRAMAS, PROJETOS e AÇÕES; 

11 - o fortalecimento da atuação conjunta e articulada das esferas de governo na 
proteção dos direitos das pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM 
DE FUNDÃO; 



FUNDÃO; 

IV - a restauração das condições de vida das pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO 
DA BARRAGEM DE FUNDÃO; 

V - a realização de pesquisas e diagnósticos, considerando as diversidades regionais, 
para fins de cumprimento das obrigações estabelecidas no TTAC e neste ACORDO; 

VI - a preferência pela contratação e utilização de mão de obra local e o estímulo à 
contratação de rede de fornecedores locais nas ações tomadas em razão do 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, sempre respeitadas as condições 
de mercado; 

VII - o acesso amplo e adequado à informação; 

DER PUBLICO, as EMPRESAS, a FUNDAÇÃO e a sociedade; 

IX- a execução de medidas de reparação integral que sejam adequadas à diversidade 
dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO; 

X - o reconhecimento, na implementação dos PROGRAMAS, PROJETOS e AÇÕES 
de reparação integral, da especificidade das situações de mulheres, crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e doentes crônicos, entre outros; 

XI - o reconhecimento das especificidades e singularidades de cada povo indígena, 
quilombo la e tradicional, quando da reparação integral dos danos; 

XII - a transparência no processo de pesquisa e definição dos parâmetros de 
indenização das pessoas atingidas, assegurada a sua participação nos termos do TTAC 
e deste ACORDO; 

XIII - a proteção dos direitos dos povos indígenas, comunidades tradicionais e 
quilombolas, sobretudo no que tange à implementação e observância de consulta 
prévia, livre e informada, nos termos da Convenção n° 169 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT; 

XIV - o reconhecimento dos princípios previstos no TAP, no ADITIVO AO TAPe na\. 
cláusula 7 do 1TAC, respeitadas as alterações do presente ACORDO. /:J' 

CAPÍTULO DI 

GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. As PARTES acordam em modificar os termos do TTAC 
conforme as cláusulas previstas neste ACORDO, com o obj tivo de incrementar efetividade, 
rapidez, eficiência e participação social no processo de reparação integral os danos 
decorrentes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, implem 
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mudanças na gestão e govemança do TIAC, com vistas a aprimorar os mecanismos que 
possibilitem a efetiva participação das pessoas atingidas. 

CLÁUSULA QUARTA. É assegurado às pessoas atingidas o direito à participação na 
govemança do processo de reparação integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO, nas diversas instâncias decisórias e consultivas a ele 
relacionadas, nos termos previstos no TIAC e no presente ACORDO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Nos termos previstos neste ACORDO, as formas e os 
mecanismos de participação das pessoas atingidas na govemança do processo de reparação 
integral deverão ser, com elas, debatidos e decididos por elas após a efetiva implementação 
das comissões locais de pessoas atingidas e das ASSESSORIAS TÉCNICAS. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Fica assegurada às pessoas atingidas a possibilidade de contar 
com o apoio das ASSESSORIAS TÉCNICAS para o acompanhamento e/ou comparecimento 
nas instâncias ou momentos de delibera ão e debate · tes, nos temw,~---

este ACORDO. 

CLÁUSULA QlliNTA. Nos termos do TTAC e deste ACORDO, os PROGRAMAS, 
PROJETOS e AÇÕES serão discutidos entre a FUNDAÇÃO e as pessoas atingidas, assistidas 
pelas ASSESSORIAS TÉCNICAS, visando à reparação integral dos danos decorrentes do 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, sendo observadas a legislação aplicável e 
a garantia do direito adquirido aos destinatários dos PROGRAMAS, PROJETOS e AÇÕES. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As alterações decorrentes dos procedimentos previstos neste 
ACORDO não poderão reduzir o nível de reparação assegurado pelos PROGRAMAS 
anteriormente acordados. 

CLÁUSULA SEXTA. Será assegurado ao MINISTÉRIO PÚBLICO, à DEFENSORIA 
PÚBLICA e ao PODER PÚBLICO acesso irrestrito e adequado, na forma da lei, aos dados 
direta ou indiretamente produzidos pela FUNDAÇÃO, mediante acesso preferencialmente 
eletrônico, inclusive dados cadastrais de pessoas atingidas no âmbito de todos os 
PROGRAMAS. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O sigilo de informações sensíveis deverá ser assegurado pelo órgão 
ou membro receptor nos termos da lei, independentemente de qualquer termo de ~ 
confidencialidade. .. 
CLÁUSULA SÉTIMA. A forma de participação dos povos indígenas e demais povos e 
comunidades tradicionais respeitará as disposições da Convenção n° 169 da OIT, incluindo a 
consulta prévia, livre e informada. 

CAPÍTULO IV 

COMISSÕES LOCAIS DE PESSOAS ATINGIDAS 

CLÁUSULA OITAVA. As PARTES acordam o reconh 
formadas voluntariamente por pessoas atingidas ("COMISS 
municípios atingidos 



excepcionalmente, que tenham sofrido danos em atividades realizadas na área de abrangência 
das respectivas COMISSÕES LOCAIS, como interlocutoras legítimas no âmbito das questões 
atinentes à participação e govemança do processo de reparação integral dos danos decorrentes 
do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, nos termos e limites previstos neste 
ACORDO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As comissões de pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO que já se encontravam em funcionamento até a data da 
assinatura do presente ACORDO serão reconhecidas como COMISSÕES LOCAIS no âmbito 
da governança prevista neste ACORDO, bem como aquelas comissões que vierem a ser 
implementadas posteriormente nos termos deste ACORDO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A composição e o funcionamento das COMISSÕES LOCAIS 
serão estabelecidos pelas pessoas atingidas, sendo respeitada a sua auto-organização, com o 
apoio das respectivas ASSESSORIAS TÉCNICAS. 

PARÁGRAF'O TERCEIRO. As COMISSÕES LOCAIS serão constituídas em âmbito local 
por pessoas atingidas e residentes nos municípios atingidos pelo ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO e/ou, excepcionalmente, que tenham sofrido danos em 
atividades realizadas na área de abrangência das respectivas COMISSÕES, com apoio do 
EXPERT DO MINISTÉRIO PÚBLICO responsável pela contratação das ASSESSORIAS 
TÉCNICAS e das próprias ASSESSORIAS TÉCNICAS. 

PARÁGRAFO QUARTO. As partes do ADITIVO AO TAP (MINISTÉRIO PÚBLICO e 
EMPRESAS) adotarão as providências cabíveis previstas no TAPe no ADITIVO AO TAP 
para que o EXPERT DO MINISTÉRIO PÚBLICO responsável pelo eixo socioeconômico 
atue no sentido de alcançar a constituição e instalação das COMISSÕES LOCAIS nos 
primeiros 06 (seis) meses contados da homologação judicial deste ACORDO. 

PARÁGRAFO QUINTO. Os EXPERTS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, em articulação com 
as pessoas atingidas e as ASSESSORIAS TÉCNICAS, deverão indicar à FUNDAÇÃO cursos 
e treinamentos, que serão por ela custeados, para garantir às pessoas atingidas a possibilidade 
de participar de processo de formação voltada à elaboração e gestão participativa de políticas 
públicas, ao monitoramento e controle social que garantam a recuperação e gestão sustentável 
da bacia do Rio Doce, considerando orçamento semestral do GERENCIADOR ATINGIDOS,~ 
sendo cert~ que os respectivos valores não poderão ser abatidos do montante destinado pela -
FUNDAÇAO aos PROGRAMAS. 

PARÁGRAFO SEXTO. As atividades desenvolvidas pelas COMISSÕES LOCAIS serão 
voluntárias e não remuneradas. 

CLÁUSULA NONA. Serão constituídas inicialmente 19 (dezenove) COMISSÕES LOCAIS, 
ressalvada a representação territorial correspondente às terras indígenas atingidas nos termos 
da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Em até 12 (doze) meses contados da homologaç o judicial deste 
ACORDO, poderá haver a criação de novas COMISS - S LOCAIS, obse ado o limite do 
número de municípios atingidos, quando as pessoas comunidades 
entenderem necessário, com apoio do EXPERT DO MINI TÉRIO PÚBLI 
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pela contratação das ASSESSORIAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA DÉCIMA. As COMISSÕES LOCAIS terão suporte das ASSESSORIAS 
TÉCNICAS, bem como apoio do PODER PÚBLICO, dentro de suas atribuições legais, para, 
notadamente no âmbito dos PROGRAMAS: 

a) ter amplo acesso, mediante divulgação preferencialmente em meio eletrônico 
disponível à consulta: (i) às informações sobre os PROGRAMAS que forem entregues 
pela FUNDAÇÃO ao CIF; (ii) a todo documento e material compartilhado entre 
FUNDAÇÃO e as CÂMARAS TÉCNICAS; e (iii) aos documentos, propostas e 
medidas referentes às matérias pendentes de deliberação pelo CIF que digam respeito 
à sua respectiva área de abrangência; 

b) formular propostas, mediante notas técnicas, bem como críticas e sugestões sobre a 
atuação do CIF, das CÂMARAS TÉCNICAS e da FUNDAÇÃO, com o apoio das 
ASSESSORIAS TÉCNICAS, se for o caso; 

c) formular propostas, mediante notas técnicas, com o apoio das ASSESSORIAS 
TÉCNICAS, bem como críticas e sugestões, vinculadas ao seu território de 
abrangência, relativamente às ações dos PROGRAMAS; 

d) articular-se com as demais comissões que integrem o âmbito territorial de 
abrangência da respectiva CÂMARA REGIONAL, de modo a definir sua forma de 
participação e pauta das reuniões, com o fim de atingir a maior efetividade possível; e 

e) exercer outras atribuições, respeitado o objeto e os limites deste ACORDO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A COMISSÃO LOCAL e a FUNDAÇÃO poderão, de 
comum acordo e com o apoio da ASSESSORIA TÉCNICA respectiva, respeitados os termos 
do TTAC e a legislação vigente, adequar a forma de execução das ações relativas aos 
PROGRAMAS às particularidades existentes no âmbito de seu território ("ADEQUAÇÃO 
ACORDADA"). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A ADEQUAÇÃO ACORDADA não poderá modificar o 
escopo dos PROGRAMAS ou contrariar as deliberações do CIF. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A ADEQUAÇÃO ACORDADA será implementada conforme~· 
cronograma acordado entre a FUNDAÇÃO e a COMISSÃO LOCAL, que deverão 
co!ljuntamente comunicar os ajustes ao CIF, ao MINISTÉRIO PÚBLICO e à DEFENSORIA 
PUBLICA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Caso o CIF decida supervenientemente que a ADEQUAÇÃO 
ACORDADA encontra-se em desconformidade com o escopo dos PROGRAMAS, poderá (i) 
determinar sua suspensão ou readequação, conforme entender pertinente, de acordo com os 
termos do TTAC ou do presente ACORDO, e/ou (ii) aplicar as penalida es previstas nas 
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cláusulas 247 a 252 do TTAC em caso de comprovada má-fé por parte da F DAÇÃO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Caso uma COMISSÃ LOCAL form 
(i) importem alteração no escopo dos PROGRAMAS e (ii) e contrem-se d n 



do TTAC, a proposta deverá ser submetida à CÂMARA REGIONAL para avaliação e 
discussão, e, em caso de acordo, deverá ser posteriormente encaminhada ao CIF para 
deliberação conforme esse entender pertinente nos limites do TTAC e, se for o caso, para fins 
da revisão periódica prevista na cláusula 203 do TTAC. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Caso uma COMISSÃO LOCAL formule propostas 
que extrapolem os limites dos PROGRAMAS, tais propostas deverão ser encaminhadas às 
PARTES para discussão no âmbito do processo de repactuação previsto na CLÁUSULA 
NONAGÉSIMA QUARTA e seguintes ("PROCESSO DE REPACTUAÇÃO") e/ou ao CIF 
para revisão periódica prevista na cláusula 203 do TTAC. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Se as ADEQUAÇÕES ACORDADAS importarem 
valores adicionais àqueles previstos orçamentariamente aos PROGRAMAS, tais valores não 
poderão ser descontados das dotações dos PROGRAMAS, devendo a FUNDAÇÃO, em seu 
orçamento anual a ser elaborado nos termos do TTAC e do presente ACORDO, prever uma 
reserva de contingência para essa finalidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Valores da reserva de contingência eventualmente não utilizados 
comporão o orçamento da FUNDAÇÃO do exercício seguinte para a mesma fmalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. São deveres das COMISSÕES LOCAIS: a) compartilhar 
todas as informações a que tiverem acesso com a população respectiva sobre as iniciativas e 
execução dos PROGRAMAS; b) informar o MINISTÉRIO PÚBLICO, a DEFENSORIA 
PÚBLICA, o FÓRUM DE OBSERVADORES, as CÂMARAS TÉCNICAS e o CIF sobre a 
realidade e problemas detectados; c) defender os interesses das pessoas atingidas perante 
atores locais, representantes do PODER PÚBLICO, FUNDAÇÃO e EMPRESAS; d) reunir
se periodicamente para deliberar sobre assuntos de seu interesse; e) encaminhar 
semestralmente ao MINISTÉRIO PÚBLICO, à DEFENSORIA PÚBLICA, às CÂMARAS 
REGIONAIS e à FUNDAÇÃO, por meio das ASSESSORIAS TÉCNICAS, relatório das 
atividades reali:ladas pelas COMISSÕES LOCAIS. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Todas as reuniões das COMISSÕES LOCAIS serão abertas à 
participação de qualquer pessoa atingida e divulgadas antecipadamente às respectivas 
comunidades em tempo hábil para sua participação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. O detalhamento das atividades previstas neste capítulo~~ 
constará dos Regimentos Internos das COMI~SÕES LOCAIS, conforme deliberação de seus 
integrantes, com apoio das ASSESSORIAS TECNICAS. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. As comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais 
terão direito à formação de suas próprias COMISSÕES LOCAIS, respeitadas suas formas 
próprias de auto-organização. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As COMISSÕES LOCAIS das etnias indígenas terão sua 
constituição e funcionamento apoiados pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
("FUNAI"), por ASSESSORIA TÉCNICA específica nos termos do ADITIVO AO TAP, pelo 
MPF e pela DPU. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A representação das comunidad s indígenas ati 
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com apoio da FUNAI, sendo que (i) a contratação das ASSESSORIAS TÉCNICAS 
especializadas às comunidades indígenas atingidas deverá seguir termo de referência emitido 
pela FUNAI, considerada a realização de consultas prévias, livres e informadas, a cada uma 
das comunidades indígenas; e (ii) o corpo técnico das referidas assessorias deverá ser 
previamente submetido e aprovado pela FUNAI. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. As COMISSÕES LOCAIS devem buscar em sua 
composição garantir a representatividade de todos os grupos atingidos presentes no território, 
assegurando ainda, sempre que possível, a paridade de gênero, inclusive nas eventuais 
participações no sistema de govemança, respeitados os princípios de auto-organização 
identitária. 

CAPÍTULO V 

FÓRUM DE OBSERVADORES 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. As PARTES acordam em criar um fórum de observadores, 
de natureza consultiva, como urna das instâncias de participação e controle social, cujo 
objetivo será acompanhar os trabalhos e analisar os resultados dos diagnósticos e das 
avaliações realizados pelos EXPERTS DO MINISTÉRIO PÚBLICO e acompanhar os 
trabalhos da FUNDAÇÃO, podendo apresentar críticas e sugestões ("FÓRUM DE 
OBSERVADORES"). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. O FÓRUM DE OBSERVADORES será composto por 
representantes da sociedade civil, de grupos acadêmicos, das pessoas atingidas e dos povos e 
comunidades tradicionais atingidos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. Os integrantes e as entidades que vierem a compor o 
FÓRUM DE OBSERVADORES não poderão atuar como assistentes técnicos ou entidades 
técnicas ou serem por eles subcontratados enquanto estiverem vinculados ao mencionado 
fórum. Da mesma forma, entidades ou seus representantes que estiverem atuando como 
assistentes ou entidade técnica ou seus subcontratados não poderão integrar o FÓRUM DE 
OBSERVADORES. 

PARÁGRAFO ÚNICO. No caso das pessoas fisicas integrantes do FÓRUM DE~
OBSERVADORES, diretamente ou por meio de entidades contratadas para esse fim, a 
restrição de atuação prevista no caput será estendida pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses 
subsequentes ao seu respectivo desligamento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Os representantes da sociedade civil, em número de 
12 (doze), serão indicados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, dentre entidades, movimentos 
sociais e grupos acadêmicos de reconhecidas independência, credibilidade, representatividade 
e confiança junto às pessoas atingidas. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A DEFENSORIA PÚBLICA po 
PÚBLICO representantes da sociedade civil para compor o FÓ 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. Fica assegurada a participação das pessoas atingidas 
no FÓRUM DE OBSERVADORES, garantindo-se, no mínimo, o previsto nos itens 4.2.3 e 
4.2.4 do ADITIVO AO TAP, bem como a possibilidade de as pessoas atingidas apresentarem 
outra forma de participação no FÓRUM DE OBSERVADORES após a efetiva implementação 
das COMISSÕES LOCAIS e das ASSESSORIAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA. As PARTES não integrarão o FÓRUM DE 
OBSERVADORES, sendo assegurada a elas, bem como à FUNDAÇÃO, a presença, como 
ouvintes, durante as suas reuniões. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. O formato das reuniões será definido pelo regimento 
interno do FÓRUM DE OBSERVADORES, a ser elaborado pelos seus membros em suas 
primeiras reuniões, respeitado o objetivo de sua criação, estabelecido neste ACORDO. O 
FÓRUM DE OBSERVADORES terá reuniões ordinárias trimestrais, podendo, mediante 
convocação do MINISTÉRIO PÚBLICO, reunir-se extraordinariamente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Todas as atividades desenvolvidas pelo FÓRUM DE 
OBSERVADORES serão voluntárias e consideradas prestação de serviço público relevante, 
não sendo permitida qualquer forma de remuneração de seus membros 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA. O FÓRUM DE OBSERVADORES receberá todos os 
relatórios e resultados enviados ao MINISTÉRIO PÚBLICO pelos EXPERTS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO para fins de análise e discussão, podendo levar suas conclusões não 
vinculantes à análise das PARTES. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA. Todas as atividades mencionadas neste capítulo deverão 
ser realizadas em consonância com as leis anticorrupção aplicáveis. 

CAPÍTULO VI 

CÂMARAS REGIONAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA. As PARTES concordam com a criação de até 06 (seis) 
câmaras regionais para participação das pessoas atingidas no processo de reparação integral 
dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO ("CÂMARAS \ ,. 
REGIONAIS"). ~ 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As CÂMARAS REGIONAIS, compostas por pessoas 
atingidas, conforme dispuserem as respectivas COMISSÕES LOCAIS no âmbito de sua 
abrangência, constituirão fóruns de discussão, de organização participativa das pessoas 
atingidas e de interlocução e composição com a FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As atividades desenvolvidas pelas CÂMARAS REGIONAIS 
serão voluntárias e não remuneradas. 



propor alterações e modificações dos PROGRAMAS e PROJETOS destinados à reparação 
integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, no 
âmbito regional de abrangência de cada câmara ("PROPOSTA ACORDADA"). 

PARÁGRAFO ÚNICO. As PROPOSTAS ACORDADAS serão instruídas com as 
respectivas notas técnicas e encaminhadas à avaliação do CIF. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA. As CÂMARAS REGIONAIS poderão formular 
propostas de revisão de PROGRAMAS e PROJETOS previstos no TTAC e no presente 
ACORDO, que deverão ser encaminhadas ao CIF com vistas à revisão periódica prevista na 
cláusula 203 do TTAC. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. As CÂMARAS REGIONAIS poderão formular 
propostas de criação de PROGRAMAS e PROJETOS que extrapolem os limites do TTAC e 
do presente ACORDO, que deverão ser encaminhadas às PARTES para discussão no âmbito 
do PROCESSO DE REPACTUAÇÃO previsto na CLÁUSULA Ne~tJAAT'P-A-.----

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA. Será assegurada ao MINISTÉRIO PÚBLICO, à 
DEFENSORIA PÚBLICA, ao CIF e às CÂMARAS TÉCNICAS participação nas reuniões 
das CÂMARAS REGIONAIS com direito a voz e sem direito a voto. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As CÂMARAS REGIONAIS deverão comunicar com a devida 
antecedência à FUNDAÇÃO e aos órgãos constantes do caput a data e, quando for o caso, a 
pauta de suas reuniões, sendo obrigatória a presença de representantes da FUNDAÇÃO, salvo 
em casos excepcionais e devidamente justificados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA. A forma de participação das pessoas atingidas nas 
CÂMARAS REGIONAIS será definida pelas próprias pessoas atingidas, com apoio do 
EXPERT DO MINISTÉRIO PÚBLICO responsável pela contratação das ASSESSORIAS 
TÉCNICAS e das próprias ASSESSORIAS TÉCNICAS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As reuniões das CÂMARAS REGIONAIS serão amplamente 
divulgadas, abertas à presença do público e ocorrerão nos municípios atingidos integrantes do 
território abrangido pela respectiva CÂMARA REGIONAL, de forma itinerante, buscando-se 
debater as pautas específicas o mais próximo possível das comunidades atingidas interessadas 
na questão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A FUNDAÇÃO deverá organizar-se internamente com o intuito 
de cumprir suas obrigações previstas neste Capítulo, notadamente para participação, discussão 
e deliberação das matérias pertinentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. As alterações relativas aos PROGRAMAS voltados para as 
comunidades indígenas e tradicionais dependerão das consultas prévias conforme previsto no 
ADITIVO AO TAP. 

PARÁGRAFO QUARTO. As pessoas atingidas contarão com apoio d 
TÉCNICAS das COMISSÕES LOCAIS para o exercício da atribuiçõe 
capítulo. 

ASSESSORIAS 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. Fica assegurada a possibilidade de as CÂMARAS 
REGIONAIS instituírem um fórum de articulação e discussão das questões do seu âmbito de 
atribuição, podendo contar com o apoio dos EXPERTS DO MINISTÉRIO PÚBLICO e das 
ASSESSORIAS TÉCNICAS ("ARTICULAÇÃO DAS CÂMARAS REGIONAIS"). 

CAPÍTULO VII 

COMITÊINTERFEDERATIVO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. O Comitê Interfederativo ("CIF") passa a ter a 
seguinte composição, todos com direito a voz e voto: 

I - 02 (dois) representantes do Ministério do Meio Ambiente; 

ois) outros representantes do Governo Federal; 

III- 02 (dois) representantes do ESTADO DE MINAS GERAIS; 

IV - 02 (dois) representantes do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 

V - 02 (dois) representantes dos municípios atingidos pelo ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO do ESTADO DE MINAS GERAIS; 

VI - 01 (um) representante dos municípios atingidos pelo ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 

VII - 03 (três) pessoas atingidas ou técnicos por elas indicados, garantida a 
representação de pessoas dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo; 

VIII - 01 (um) técnico indicado pela DEFENSORIA PÚBLICA; 

IX- 01 (um) representante do CBH-Doce. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Será assegurada adicionalmente a presença, com direito a voz e 
sem direito a voto, de 02 (dois) integrantes do MINISTÉRIO PÚBLICO e 01 (um) da 
DEFENSORIA PÚBLICA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A forma de participação e_ a representa_rão das pessoas atingidas 
serão por elas definidas por meio da ARTICULAÇAO DAS CAMARAS REGIONAIS, 
observadas as regras de funcionamento do CIF. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os membros indicados ao CIF pela ARTICULAÇÃO DAS 
CÂMARAS REGIONAIS não poderão ser dirigentes de partido político ou titular de mandato 
eletivo de qualquer ente da Federação, ainda que licenciado desses cargos ou funções, 
aplicando-se tal vedação também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das 
pessoas indicadas. 



observará os requisitos previstos na cláusula 1.1.9 e 1.1.9.1 do ADITIVO AO TAP. 

PARÁGRAFO QUINTO. É vedada a designação para que componha o CIF de pessoa que 
nos últimos 05 (cinco) anos tenha prestado serviços, direta ou indiretamente, para as 
EMPRESAS, cabendo ao CIF prever, em seu regimento interno, formas de impugnação de 
nomes que violem o disposto neste PARÁGRAFO. 

PARÁGRAFO SEXTO. É vedada às EMPRESAS e à FUNDAÇÃO a contratação 
remunerada de membros do CIF pelo prazo de 02 (dois) anos após o término de seu mandato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. Até que sejam constituídas todas as COMISSÕES LOCAIS com 
as respectivas ASSESSORIAS TÉCNICAS, as indicações de que trata o inciso VII serão 
decididas pelas comissões de atingidos já constituídas e em funcionamento. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA. Os membros do CIF não serão remunerados, mas a 
atividade é considerada prestação de serviçO-p.úbl-icG-rekwante,.,.._.--------------

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os membros do CIF, ressalvados os representantes das pessoas 
atingidas, devem ter formação técnica ou comprovada experiência na área ambiental e/ou 
socioeconômica. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os membros do CIF, ressalvados os representantes das pessoas 
atingidas, exercerão sua representação por no máximo 02 (dois) anos, sendo permitida 01 
(uma) recondução. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. As representações devem ser renovadas de forma que 
permaneça ao menos 50% (cinquenta por cento) da composição em vigor, a fim de dar 
continuidade aos trabalhos já desenvolvidos, na forma do regimento a ser aprovado pelo CIF. 

PARÁGRAFO QUARTO. Para fins das indicações previstas nos incisos V e VI, haverá 
rodízio entre os Municípios atingidos pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, 
conforme regimento a ser definido pelo CIF. 

PARÁGRAFO QUINTO. O presidente do CIF e seu substituto serão escolhidos pelo 
Ministério do Meio Ambiente - MMA dentre os representantes da UNIÃO no CIF. 

PARÁGRAFO SEXTO. O CIF definirá em seu regimento regras sobre conflitos de \ , 
interesses de seus membros. ~ 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA. O CIF manterá as atribuições previstas na cláusula 
245 do TTAC, especialmente para orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução das 
medidas impostas à FUNDAÇÃO pelo TTAC e pelo presente ACORDO, promovendo a 
interlocução permanente entre a FUNDAÇÃO, os órgãos e as entidades públicas envolvidas e 
os atingidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Ratificam-se as cláusulas 242 a 244 do TTAC, respeitadas as 
alterações do presente ACORDO. 



as alterações previstas nesta cláusula. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA. As reuniões do CIF serão precedidas pela publicação de 
pauta, contendo discriminação de matérias e documentos que serão apreciados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A pauta será publicada com antecedência mínima de 20 (vinte) 
dias da data da reunião. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Publicada a pauta, os interessados terão prazo de 10 (dez) dias 
para manifestação sobre as matérias e os documentos que serão apreciados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Se o CIF entender que os argumentos e/ou documentos 
apresentados demandem um reexame pelas CÂMARAS TÉCNICAS, baixará a questão em 
diligência. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA O CIF fimcionará comO-Últ~.ma-iastância dootsGÓnR.aa-Fntaa- -
esfera administrativa. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Respeitados os prazos previstos na CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
NONA, o Regimento do CIF definirá prazo para deliberação sobre as notas técnicas enviadas 
pelas CÂMARAS TÉCNICAS, sendo assegurada prioridade às questões urgentes. 

CAPÍTULO VIII 

CÂMARAS TÉCNICAS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA. O CIF instituirá CÂMARAS TÉCNICAS e 
disporá sobre sua competência, coordenação, programas afetos e a forma de funcionamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As CÂMARAS TÉCNICAS são órgãos técnico-consultivos 
instituídos para auxiliar o CIF no desempenho da sua finalidade de orientar, acompanhar, 
monitorar e fiscalizar a execução, com base em critérios técnicos socioeconômicos, 
socioambientais e orçamentários, de PROGRAMAS, PROJETOS e AÇÕES impostas pelo 
TIAC e pelo presente ACORDO, sem prejuízo das atribuições legais dos órgãos que as 
compuserem. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As CÂMARAS TÉCNICAS serão instâncias prioritárias para a 
discussão técnica e busca de soluções às divergências relacionadas aos PROGRAMAS, 
PROJETOS e AÇÕES de reparação integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO, sem prejuízo do disposto nos parágrafos da CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A pauta das matérias a serem discutidas em cada uma das 
reuniões das CÂMARAS TÉCNICAS será encaminhada aos seus participantes com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

PARÁGRAFO QUARTO. As reuniões das CÂMARA o secretariadas, 
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com a elaboração de ata indicando os participantes da reunião, o objeto das discussões e os 
encaminhamentos acordados pelos participantes. 

PARÁGRAFO QUINTO. As atas de reunião, as manifestações e as notas técnicas das 
CÂMARAS TÉCNICAS deverão ser encaminhadas aos seus participantes no prazo máximo 
de 07 (sete) dias após expedidas pela respectiva CÂMARA TÉCNICA e serão 
disponibilizadas no site do CIF. 

PARÁGRAFO SEXTO. Todos os representantes serão informados das datas das reuniões 
das CÂMARAS TÉCNICAS em tempo hábil à efetiva participação e terão livre e tempestivo 
acesso aos documentos, propostas e informações disponibilizados pela FUNDAÇÃO às 
CÂMARAS TÉCNICAS ou por elas produzidas, sem prejuízo de, também, valerem-se de 
especialistas convidados e de estudos técnicos provenientes de outras fontes. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. As manifestações dos membros das CÂMARAS TÉCNICAS 
_ _ ____ dUJe....,v~e~rã"""o~-s~e~d~tf·Vél(la5.--------------------------

PARÁGRAFO OITAVO. Os representantes indicados para as CÂMARAS TÉCNICAS 
socioambientais deverão ter formação técnica adequada, salvo as pessoas atingidas, que 
poderão estar acompanhadas das ASSESSORIAS TÉCNICAS. 

PARÁGRAFO NONO. A FUNDAÇÃO participará, com direito a voz, das reuniões das 
CÂMARAS TÉCNICAS, sem, contudo, participar da elaboração dos documentos técnicos ou 
das minutas de deliberação que serão encaminhadas ao CIF. 

PARÁGRAFO DÉCIMO. Em casos devidamente justificados, as reuniões das CÂMARAS 
TÉCNICAS poderão ocorrer sem a presença do integrante indicado pela FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO. As reuniões das CÂMARAS TÉCNICAS serão 
públicas, respeitado o disposto neste capítulo. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO. Caberá ao CIF dispor sobre o Regimento Único das 
CÂMARAS TÉCNICAS para a implementação e alteração do objeto deste ACORDO, 
respeitadas as regras deste capítulo. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA. A participação dos membros nas ~
CÂMARAS TÉCNICAS não será remun,erada, s~ndo certo que esta regra não i~pactará a 
remuneração dos EXPERTS DO MINISTERIO PUBLICO e das ASSESSORIAS TECNICAS 
previstos no TAPe no ADITIVO AO TAP quando da participação desses nas reuniões das 
CÂMARAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA. A DEFENSORIA PÚBLICA e o 
MINISTÉRIO PÚBLICO indicarão, cada um, 01 (um) membro titular e 01 (um) membro 
suplente para atuação em cada uma das CÂMARAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA. Fica assegurada às pessoas atingidas a 

I 
indicação, na forma que decidirem adotar e mediant comunicação prévia, de 02 (dois) 
membros titulares e 02 (dois) membros suplentes, qu poderão contar com apoio das 
ASSESSORIAS TÉCNICAS, se assim o desejarem, a atuação em cada uma das 
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CÂMARAS TÉCNICAS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Fica garantida a participação das pessoas atingidas nas reuniões 
das CÂMARAS TÉCNICAS, com apoio das ASSESSORIAS TÉCNICAS, se assim o 
desejarem, mediante comunicação prévia, observadas as regras de funcionamento das 
CÂMARAS TÉCNICAS e do CIF. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os membros das CÂMARAS TÉCNICAS buscarão sempre a 
promoção dos princípios da eficiência, da efetividade e da razoabilidade. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA. Na hipótese de divergência entre as análises da 
DEFENSORIA PÚBLICA, do MINISTÉRIO PÚBLICO, dos representantes das pessoas 
atingidas e dos demais membros das CÂMARAS TÉCNICAS, a divergência em questão 
deverá constar das notas técnicas a serem expedidas pelas CÂMARAS TÉCNICAS ao CIF, ao 
qual cabe fazer as escolhas técnicas, metodológicas e administrativas, segundo as normas 
legais e os termos do TTAC. deste ACORDO, do TAPe do ADITIVO A..O T.A..P. 

CAPÍTULO IX 

ESTRUTURA INTERNA DA FUNDAÇÃO RENOVA 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA. O Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO 
passará a ser composto por 09 (nove) membros, sendo integrado por: 

I - 02 (dois) membros indicados pela ARTICULAÇÃO DAS CÂMARAS 
REGIONAIS dentre os atingidos pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE 
FUNDÃO ou técnicos por eles escolhidos; 

11 - 01 (um) membro indicado pelo CIF; 

Ill - 06 (seis) membros indicados pelas EMPRESAS, sendo que 03 (três) deverão 
atender ao menos um dos seguintes critérios: 

a) 01 (um) especialista em temas ambientais e ecológicos, de notória ~ 
especialização na~ional e, quando possível, internacional, que trabalhe em área ' 
afeta à FUNDAÇAO; 

b) 01 (um) especialista em temas socioeconôrnicos, de notória especialização 
nacional e, quando possível, internacional, que trabalhe em área afeta à 
FUNDAÇÃO; e 

c) 01 (um) especialista em urna das seguintes áreas: jurídica, sustentabilidade, 
terceiro setor ou processos participativos e mediação, de notória especialização 
nacional e, quando possível, internacional, que trabalhe em área afeta à 

I 
FUNDAÇÃO. 

A forma de participação 
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atingidas serão por elas definidas por meio da ARTICULAÇÃO DAS CÂMARAS 
REGIONAIS, observadas as regras de funcionamento da FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A eventual indicação de técnicos prevista no inciso I observará 
os requisitos previstos na cláusula 1.1.9 e 1.1 .9.1 do ADITIVO AO TAP. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Todos os membros do Conselho de Curadores deverão ter 
reputação ilibada, atuação pautada em responsabilidade social e, em relação aos membros 
indicados na forma dos incisos 11 e UI do caput, atender aos menos um dos seguintes 
requisitos: 

I - 10 (dez) anos, no setor público ou privado, em uma ou mais áreas semelhantes 
àquelas desenvolvidas pela FUNDAÇÃO; ou 

II- 06 (seis) anos, ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 

a rreçao, gerenc1a ou chefia superior em (i) pessoa jurídica de direito privado, 
com ou sem fms lucrativos, ou (ii) pessoa jurídica de direito público com 
atuação em uma ou mais áreas semelhantes àquelas desenvolvidas pela 
FUNDAÇÃO; 

b) cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou 
superior, no setor público; ou 

c) cargo de docente, de pesquisador ou de consultor em atividade direta ou 
indiretamente vinculada à área de atuação da FUNDAÇÃO, com titulação de 
"Doutor" ou equivalente. 

PARÁGRAFO QUARTO. É vedada a indicação, para o Conselho de Curadores, de pessoa 
que: 

I - se enquadre nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do 
caput do Art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990; 

II - ocupe cargo público, exceto nas áreas de educação e saúde; ou 

III - seja dirigente de partido político ou titular de mandato eletivo de qualquer ente da \ ... 
federação, ainda que licenciado desses cargos ou funções. À 

PARÁGRAFO QUINTO. A vedação prevista no parágrafo anterior estende-se também aos~ 
parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas. 

PARÁGRAFO SEXTO. Os membros do Conselho de Curadores terão mandato de OI (um) 
ano, permitidas sucessivas prorrogações. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. Os membros do Conselho de Curadores, em sua atual composição, 
indicados com base no TTAC, que não se adaptarem às r gras da presen e cláusula serão 
destituídos, em até 03 (três) meses após a homologa ão judicial ste ACORDO, 
computando-se o prazo do mandato dos demais a parti de sua indi ação, realizada 



anteriormente. 

PARÁGRAFO OITAVO. Os nomes indicados pelas EMPRESAS poderão ser impugnados 
fundamentadamente pelo CIF ou pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, quando não atendidos os 
requisitos previstos nesta cláusula, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência de sua indicação. 
Caso não haja concordância por parte das EMPRESAS a questão será submetida ao Juízo da 
12a Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais. 

PARÁGRAFO NONO. O membro do Conselho de Curadores deverá ser destituído pela 
FUNDAÇÃO em caso da prática de fato que desabone sua conduta, nos termos da legislação 
em vigor e do Estatuto da FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO DÉCIMO. As reuniões do Conselho de Curadores somente se iniciarão com 
a presença de, no mínimo, 05 (cinco) dos seus membros. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO. As decisões do Conselho de Curadores serão 
tomadas pelo voto favorável de, pelo menos, 05 (cinco) de seus membros, ressalvadas as 
hipóteses em que quórum maior seja expressamente previsto em lei ou no Estatuto da 
FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO. As decisões do Conselho de Curadores constarão de 
ata com os fundamentos dos votos, inclusive dos que forem total ou parcialmente vencidos, 
devendo ser publicadas no site da FUNDAÇÃO e encaminhadas semestralmente ao CIF, às 
CÂMARAS TÉCNICAS, às COMISSÕES LOCAIS, ao MINISTÉRIO PÚBLICO e à 
DEFENSORIA PÚBLICA. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA. Os PROGRAMAS e atividades de 
comunicação, diálogo e ouvidoria mantidos pela FUNDAÇÃO serão conduzidos pelas áreas 
de (i) Ouvidoria e (ii) Diálogo e Transparência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Ouvidor-Geral será selecionado em processo de escolha 
aberto, participativo, transparente e estruturado entre pessoas de reputação ilibada e sem 
relação profissional ou pessoal com as EMPRESAS. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As atividades de ouvidoria serão exercidas por pessoas 
qualificadas ao adequado e eficiente exercício de suas funções e não poderão ser terceirizadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Poderão o MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou a DEFENSORIA~ 
PÚBLICA, de oficio ou por provocação das COMISSÕES LOCAIS, requisitar a substituição · 
do Ouvidor-Geral, sempre que houver motivo bastante para tanto. 

PARÁGRAFO QUARTO. As áreas de Ouvidoria e Diálogo e Transparência articular-se-ão 
com os demais órgãos da FUNDAÇÃO, como instância de relações supra-institucionais, de 
modo a dar celeridade às respostas para os diferentes níveis e instâncias da govemança 
externa e à sociedade em geral. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA. O Conselho Consultivo FUNDAÇÃO 
passará a ser composto por 19 (dezenove) membros, da seguinte forma: 

~ 



I - 04 (quatro) representantes indicados pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce - CBH-Doce, preferencialmente dentre as entidades civis de recursos hídricos 
com atuação comprovada na bacia; 

11 - 07 (sete) pessoas atingidas, por elas indicadas na forma que entenderem adequada 
após a implementação das COMISSÕES LOCAIS e suas respectivas ASSESSORIAS 
TÉCNICAS; 

Ill - 02 (dois) representantes de organizações não governamentais, sendo (i) 01 (um) 
atuante da área marinha, indicado pelo CIF, e (ii) 01 (um) atuante na defesa dos 
direitos socioambientais na área atingida, indicado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, 
ouvido o FÓRUM DE OBSERVADORES; 

IV - 03 (três) representantes de instituições acadêmicas, sendo (i) 01 (um) indicado 
pe,la FUNDAÇÃO, (ii) 01 (um), pelo CIF e (iii) 01 (um), pelo MINISTÉRIO 

V - 02 (dois) representantes de entidades atuantes na área de Direitos Humanos, sendo 
(i) 01 (um) indicado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e (ii) 01 (um) indicado pela 
DEFENSORIA PÚBLICA; e 

VI - 01 (um) representante de entidades atuantes na área de Desenvolvimento 
Econômico indicado pela FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Até que haja a instalação de todas as COMISSÕES LOCAIS, 
com as respectivas ASSESSORIAS TÉCNICAS, os nomes dos representantes das pessoas 
atingidas serão indicados pelas comissões de atingidos já constituídas, sendo 04 (quatro) do 
Estado de Minas Gerais e 03 (três) do Estado do Espírito Santo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os membros do Conselho Consultivo, salvo os eventualmente 
indicados pelas pessoas atingidas, terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida 01 (uma) 
recondução. 

PARAGRAFO TERCEIRO. Os membros do Conselho Consultivo não poderão ser 
dirigentes de partido político ou titular de mandato eletivo de qualquer ente da federação, 
ainda que licenciado desses cargos ou funções, aplicando-se tal vedação também aos parentes 
cons~guíneos ou afins até o terceiro grau ~as pessoas nele mencionadas. \ " 

PARAGRAFO QUARTO. A FUNDAÇAO terá até 06 (seis) meses para implementar as~ 
alterações previstas nesta cláusula, contados a partir da homologação judicial deste 
ACORDO. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA. A Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO será 
composta por gestores que deverão contar com: 

I - experiência comprovada em projetos socioambientais com equipe multidisciplinar; 
e/ou; 

11 - experiência comprovada em projetos socioeconômic 

y ~. 



de Direitos Humanos, com equipe multidisciplinar; e/ou 

III - experiência comprovada com diálogo social, transparência e gestão de 
relacionamentos com partes interessadas; 

IV - desde que seja atendido um dos requisitos acima, experiência comprovada em 
projetos de infraestrutura com equipe multidisciplinar. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO atenderá aos requisitos 
previstos nesta cláusula. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Os membros da Diretoria Executiva não poderão ser dirigentes 
de partido político ou titular de mandato eletivo de qualquer ente da federação, ainda que 
licenciado desses cargos ou funções, aplicando-se tal vedação também aos parentes 
consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA. A FUNDAÇÃO orgaruzara reuruao, pelo menos mensal, 
entre os membros da Diretoria Executiva, representantes das COMISSÕES LOCAIS, os 
membros do Conselho Curador indicados pelas pessoas atingidas e pelo CIF, como forma de 
prestar informações sobre os trabalhos da FUNDAÇÃO, esclarecer dúvidas, ouvir 
reclamações e, quando for o caso, resolver ou dar o devido encaminhamento a situações 
levantadas, de tudo dando ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Fica permitida a participação de até 02 (dois) outros integrantes 
do Conselho Curador nas referidas reuniões mensais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Ressalvadas situações de justificada urgência, a pauta da 
reunião a que se refere esta cláusula será definida previamente pelos representantes dos 
atingidos e do CIF, informada a FUNDAÇÃO com antecedência de 05 (cinco) dias, sem 
prejuízo de questões que sejam levadas extra-pauta pelos atingidos. A reunião será realizada 
no mesmo dia da reunião mensal do Conselho Curador. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Caberá às pessoas atingidas definir o modo e a forma de sua 
representação e de sua participação nas reuniões de que trata o caput desta cláusula. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA. A FUNDAÇÃO deverá respeitar as 
disposições normativas aplicáveis ao velamento de Fundações pelos Ministérios Públicos\. ' 
Estaduais. p 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA. As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO se 
comprometem a promover a adequação estatutária da FUNDAÇÃO os termos previstos 
neste capítulo no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da homologação deste 
ACORDO. 

fl 



CAPÍTULO X 

AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA. A auditoria externa independente exercerá 
o acompanhamento das atividades, tanto de natureza contábil e financeira, quanto finalística, 
da FUNDAÇÃO, bem como dos PROGRAMAS e de seus desdobramentos, constantes do 
TTAC e nos termos deste ACORDO, segundo indicadores de eficácia e efetividade, e dará 
publicidade às informações obtidas nos relatórios produzidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A FUNDAÇÃO contratará para a atividade de auditoria externa 
independente empresa(s) de consultoria dentre as 04 (quatro) maiores do ramo em atuação no 
território nacional, a saber: Ernst & Young (EY), KPMG, Deloitte e Pricewaterhouse Coopers 
(PwC). A contratação da(s) empresa(s) de auditoria será previamente submetida à ciência do 
CIF e do MINISTÉRIO PÚBLICO, que poderão justificadamente opor objeções à 
contratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A FUNDAÇÃO poderá, com a concordância do CIF e do 
MINISTÉRIO PÚBLICO, contratar empresa ou instituição de auditoria externa independente 
diversa das mencionadas no PARÁGRAFO PRIMEIRO, desde que demonstre ter estrutura e 
expertise equivalentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A auditoria externa independente acompanhará as atividades da 
FUNDAÇÃO, de acordo com escopo de trabalho a ser definido em contrato, que incluirá 
análise da observância pela FUNDAÇÃO de seus procedimentos, normas e políticas de 
suprimentos. 

PARÁGRAFO QUARTO. O CIF, as CÂMARAS TÉCNICAS, o MINISTÉRIO PÚBLICO, 
a DEFENSORIA PÚBLICA, as COMISSÕES LOCAIS e a FUNDAÇÃO receberão 
relatórios semestrais detalhados dos trabalhos realizados pela(s) auditoria(s), que incluirão os 
dispêndios realizados no âmbito de cada PROGRAMA. 

PARÁGRAFO QUINTO. Sempre que identificar, com a devida fundamentação, falhas ou 
deficiências de sua atuação ou perda da independência técnica, o MINISTÉRIO PÚBLICO e/ 
ou o CIF poderão exigir a substituição da(s) auditoria(s) independente(s), devendo a 
FUNDAÇÃO indicar o respectivo substituto nos termos dos PARÁGRAFOS PRIMEIRO ~ 
SEGUNDO desta cláusula. · 

PARÁGRAFO SEXTO. Anualmente, o CIF e o MINISTÉRIO PÚBLICO poderão redefinir 
e/ou detalhar o escopo do trabalho de auditoria, solicitFdo análise contábil, financeira e 
fmalística, bem como sobre projetos, ações, medidas e programas específicos, observado o 
disposto no caput desta cláusula. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. Uma vez obtida a autorização das empresas que respondem pelas 
auditorias independentes, a FUNDAÇÃO, no prazo máximo de 10 (dez) dias, encaminhará ao 
CIF e ao MINISTÉRIO PÚBLICO cópias dos contratos já firmados com tais empresas. 

PARÁGRAFO OITAVO. O CIF, o MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFE 
as COMISSÕES LOCAIS poderão encaminhar à auditoria ex 
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irregularidades e desconfonnidades constatadas na execução dos PROGRAMAS. 

PARÁGRAFO NONO. A auditoria externa independente deverá responder às indagações do 
CIF quanto aos gastos efetuados na execução de cada PROGRAMA, constante do TTAC e 
nos termos deste ACORDO, e aprovados pelo CIF. 

PARÁGRAFO DÉCIMO. A auditoria externa independente deverá averiguar, segundo 
indicadores de eficiência e efetividade, a execução de cada PROGRAMA constante do TTAC 
e nos termos deste ACORDO, e aprovados pelo CIF. 

CAPÍTULO XI 

COMPLIANCE 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA. Cabe a FUNDAÇÃO manter programa de 
integridade com base na Lei Anticorrupção Brasileira (Lei n° 12.846/2013) e Decreto n° 
8.420/2015, legislações posteriores e padrões internacionais, devendo a área de compliance 
responder administrativamente ao Conselho de Curadores, ter independência para realizar 
suas atividades e ser composta por profissionais com experiência no assunto, de modo a 
garantir eficiência e probidade na execução dos PROGRAMAS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A FUNDAÇÃO, em todas as suas atividades, (i) cumprirá a 
todo tempo e (ii) envidará seus melhores esforços, tomando todas as ações necessárias para 
garantir que seus empregados, diretores, contratados, representantes e agentes cumpram a Lei 
no 12.846/2013 e observem todas as outras leis, normas ou regulamentos aplicáveis, nacionais 
e internacionais com finalidade e efeito semelhantes, em especial a Foreign Corrupt Practices 
Act (15 U.S.C. §78-dd1, et seq, conforme alterado) e o UK Bribery Act, bem como todos os 
regulamentos, leis, normas e legislações relacionados a corrupção, suborno, conflito de 
interesse, proteção à concorrência, lavagem de dinheiro, fraude ou improbidade 
administrativa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As manifestações da área de compliance não dependerão de 
anuência ou de aprovação de qualquer departamento ou conselho da FUNDAÇÃO e serão 
consideradas nos processos de tomada de decisão, devendo eventual recusa ser devidamente 

justificada pela FUNDAÇÃO. ~ 

PARÁGRAFO TERCEIRO. A área de compliance emitirá relatórios semestrais · 
circunstanciados relacionados às suas respectivas atividades, que serão encaminhados ao CIF, 
ao MINISTÉRIO PÚBLICO, à DEFENSORIA PÚBLICA e à(s) auditoria(s) in ependente(s) 
que tenha(m) atribuição sobre a matéria, prevista(s) no TTAC e/ou neste ACO O, cabendo 
aos destinatários respeitar as obrigações de sigilo aplicáveis. 

.. 



CAPÍTULO XII 

REGRAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CIF, DAS CÂMARAS TÉCNICAS, 
COMISSÕES LOCAIS, CÂMARAS REGIONAIS E FÓRUM DE OBSERVADORES 

CLÁUSULA QUINQ~AGÉSIMA, QUINTA. A FUNDAÇÃO custeará as despesas dos 
membros do CIF, das CAMARAS TECNICAS, das COMISSOES LOCAIS, das CAMARAS 
REGIONAIS, incluindo as atividades e reuniões de articulação e discussão dessas Câmaras 
("ARTICULAÇÃO DAS CÂMARAS REGIONAIS"), do FÓRUM DE OBSERVADORES, 
e dos GERENCIADORES, nos termos e em observância às disposições previstas neste 
capítulo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A obrigação de custeio mencionada no caput, que diz respeito 
ao FÓRUM DE OBSERVADORES, restringir-se-á às despesas (i) para a realização de suas 
reuniões trimestrais, (ii) para participação em até 06 (seis) reuniões com as CÂMARAS 
REGIONAIS/Atingidos e (iii) à participação de no máximo 12 (doze) membros da sociedade 
civil nas reuniões do FÓRUM DE OBSERVADORES. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO. As despesas referidas no caput e as despesas da FUNDAÇÃO e 
de suas instâncias previstas no TTAC, no TAP, no ADITIVO AO TAPe neste ACORDO não 
serão suportadas pelo PODER PÚBLICO ou por suas entidades da Administração Pública 
Indireta. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os valores despendidos com o custeio do CIF, das 
CÂMARAS TÉCNICAS, das COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS REGIONAIS, do 
FÓRUM DE OBSERVADORES, da auditoria independente prevista na CLÁUSULA 
SEPTUAGÉSIMA OITAVA e dos GERENCIADORES não poderão ser abatidos do 
montante destinado aos PROGRAMAS devendo a FUNDAÇÃO incluí-los em seu orçamento 
anual a ser elaborado nos termos do TT AC e do presente ACORDO. 

PARÁ GRAFO QUARTO. O tratamento dos valores despendidos com o custeio dos 
EXPERTS DO MINISTÉRIO PÚBLICO e das ASSESSORIAS TÉCNICAS será aquele 
definido no TAPe no ADITIVO AO TAP, incluindo as atribuições previstas neste ACORDO. 

PARÁGRAFO QUINTO. As regras de custeio tratadas neste capítulo vigerão pelo prazo de 
30 (trinta) meses, contados da homologação do presente ACORDO, prorrogando-se 
automaticamente até nova repactuação. ~ , 

PARÁGRAFO SEXTO. As PARTES comprometem-se a, de boa-fé, ao final do prazo 
indicado no parágrafo anterior, avaliar a necessidade de revisão das regras de custeio tratadas 
neste capítulo. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. As EMPRESAS aportarão semestralmente na FUNDAÇÃO os 
valores necessários ao custeio de que trata o presente ACORDO. 

CLÁUSULA QillNQUAGÉSIMA SEXTA. A FUNDAÇÃO será responsável, em sede de 
regresso, por todas e quaisquer despesas, custas e desembolsos atinentes potenciais pleitos 
de natureza judicial, formulados contra o PODER PÚBLICO e as essoas atingidas, 
decorrentes da prestação de serviços definida neste ACORDO, ssalvada h' õtese em que 



representante do PODER PÚBLICO tenha dado causa ao pleito apresentado. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Para fins do previsto no parágrafo anterior, o PODER PÚBLICO 
deverá, tempestivamente, dar ciência à FUNDAÇÃO da existência da ação judicial. 

CUSTEIOCIF 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA. O CIF e a FUNDAÇÃO, dando ciência ao 
MINISTÉRIO PÚBLICO, deverão acordar, ao final de cada ano, o orçamento dos custos 
relacionados às atividades estritamente descritas na CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA 
OITAVA, para o ano seguinte, observado o disposto no PARÁGRAFO QUINTO desta 
cláusula ("ORÇAMENTO CIF"), orçamento esse que será administrado por um gerenciador 
("GERENCIADOR CIF"), nos termos deste ACORDO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caso o CIF e a FUNDAÇÃO não cheguem a um acordo sobre 
o ORÇAMENTO CIF até o final do ano em curso, a matéria será submetida à decisão do 
Juízo da 123 Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Na hipótese do parágrafo anterior, até que seja proferida 
decisão judicial, a FUNDAÇÃO deverá considerar para fins de ORÇAMENTO CIF o último 
valor anual alocado para tal fim, atualizado pelo IPCA, ou, na sua falta, por indexador oficial 
calculado pelo IBGE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Em nenhuma hipótese poderão ser estipulados valores que 
inviabilizem as atribuições do CIF e das CÂMARAS TÉCNICAS previstas no TTAC e neste 
ACORDO. 

PARÁGRAFO QUARTO. Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias do CIF e das 
CÂMARAS TÉCNICAS em casos devidamente justificados, observado o disposto no 
PARÁGRAFO QUINTO desta cláusula. 

PARÁ GRAFO QUINTO. O valor total do ORÇAMENTO CIF poderá ser aumentado em 
até 25% (vinte e cinco por cento) para realização de reuniões extraordinárias e outras despesas 
diretamente relacionadas ao disposto na CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA, desde 
que devidamente justificadas e previamente acordadas entre CIF e FUNDAÇÃO, para a 
contratação e custeio previstos naquela cláusula, aplicando-se, em caso de impasse, o disposto 
nos PARÁ GRAFOS PRIMEIRO e SEGUNDO desta cláusula. 

PARÁGRAFO SEXTO. A FUNDAÇÃO repassará ao GERENCIADOR CIF os valore~ , 
referentes às ,despesas relacionadas às a,tividades estritamente indicadas na CLÁUSULÁ ~ 
QUINQUAGESIMA OITAVA e no PARA GRAFO QUINTO desta cláusula, não lhe cabendo 
custear quaisquer outras despesas e custos, atendendo o disposto neste capítulo. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. Respeitadas as disposições e o procedimento previstos neste 
capítulo, caberá à FUNDAÇÃO disponibilizar, mensalmente, ao GERENCIADOR CIF, os 
valores que serão utilizados no pagamento dos gastos e despesas previstos n ORÇAMEN 
CIF, em até 10 (dez) dias antes do término do mês anterior ao que serão real· ados. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA. Até 90 (novent 
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de cada ano, o CIF encaminhará à FUNDAÇÃO a previsão anual de atividades com a 
fiscalização, monitoramento e acompanhamento dos PROGRAMAS, para fins de elaboração 
do ORÇAMENTO CIF, que conterá exclusivamente despesas com: 

I - transporte, hospedagem e alimentação para os membros do CIF e das CÂMARAS 
TÉCNICAS comparecerem às respectivas reuniões, bem como para a realização de 
vistorias e supervisão dos PROGRAMAS; 

11 - contratação de serviços técnicos para auxiliar nas atividades do CIF e das 
CÂMARAS TÉCNICAS em questões específicas à fiscalização, ao monitoramento e 
ao acompanhamento dos PROGRAMAS, como, por exemplo, exames laboratoriais e 
imagens de satélite de alta resolução ou levantamentos aerofotogramétricos da bacia 
do Rio Doce, quando comprovada a necessidade técnica; 

111 - embarcações para fins de análises químicas e laboratoriais, nos rios da bacia do 
-------------fR'(-1Útf10rlDHoee ou em alto-mar exclusivamente para-ati-vidades relacionadas à fiscalização, 

ao monitoramento e ao acompanhamento dos PROGRAMAS, quando comprovada a 
necessidade técnica; 

IV - outras despesas administrativas comprovadamente relacionadas à fiscalização, 
monitoramento e acompanhamento dos PROGRAMAS, quando comprovada a 
necessidade técnica, atendidos os limites previstos no PARÁGRAFO QUINTO DA 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA. 

V - contratação de serviço de secretariado terceirizado, limitado a uma pessoa por 
reunião, para auxiliar nas reuniões do CIF e das CÂMARAS TÉCNICAS, sob 
coordenação do Presidente do CIF e do respectivo coordenador da CÂMARA 
TÉCNICA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Todos os pedidos referentes às despesas previstas no caput des
ta cláusula deverão estar tecnicamente justificados e seguirão as diretrizes estabelecidas pelo 
CIF. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A contratação dos serviços e produtos de que trata o caput desta 
cláusula obedecerá, no que couber, o procedimento previsto na CLÁUSULA OCTAGÉSIMA 
PRIMEIRA, obedecido termo de referência a ser elaborado pelas CÂMARAS TÉCNICAS e/.~ 
ou pelo CIF. - , 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA. A FUNDAÇÃO submeterá à aprovação do CIF 
proposta de regulamento para disciplinar os limites, prestação de contas e critérios das 
despesas de suas reuniões e de seus membros, assegurada a isonomia de tratamento e 
atendidas as peculiaridades locais, observando-se o disposto neste capítulo, bem como as 
regras praticadas pela administração pública federal e as políticas de viagem da FUNDAÇÃO 
para seus empregados, prevalecendo a regra que for mais benéfica para seus usuários, vedado 
pagamento de diárias. 



CLÁUSULA SEXAGÉSIMA. As despesas decorrentes da participação dos membros 
indicados pelos atingidos no CIF e nas CÂMARAS TÉCNICAS serão previstas no 
ORÇAMENTO ATINGIDOS. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA. É expressamente proibido o uso dos valores do 
ORÇAMENTO CIF para fins estranhos aos previstos no TTAC, no TAP, no ADITIVO AO 
TAP e neste ACORDO, sob pena de aplicação de sanções cabíveis de acordo com o 
regimento do CIF, sem prejuízo de responsabilização legal, garantida sempre a ampla defesa. 

CUSTEIO ATINGIDOS 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA. O custeio dos gastos e despesas das 
COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS REGIONAIS e do FÓRUM DE OBSERVADORES 
com viagem, hospedagem e alimentação de seus membros para participarem de suas reuniões, 
das reuniões das CÂMARAS REGIONAIS e das atividades e reuniões da ARTICULAÇÃO 
DAS CÂ:MAP,.AS REGIONAIS, além de reuniões com a FUNDAÇÃO, MINISTÉRIO 
PÚBLICO e DEFENSORIA PÚBLICA e dos cursos e treinamentos previstos no 
PARÁ GRAFO QUINTO da CLÁUSULA OITAVA, deverá ser orçado nos termos deste 
capítulo ("ORÇAMENTO A TINGIDOS"). 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA. Para fins de formação do ORÇAMENTO 
ATINGIDOS, as COMISSÕES LOCAIS, com apoio das ASSESSORIAS TÉCNICAS, 
informarão ao EXPERT DO MINISTÉRIO PÚBLICO responsável pela contratação das 
ASSESSORIAS TÉCNICAS as atividades necessárias (a) à manutenção e ao funcionamento 
das COMISSÕES LOCAIS e das CÂMARAS REGIONAIS, nos termos da CLÁUSULA 
SEXAGÉSIMA QUARTA; e (b) a participação no CIF e nas CÂMARAS TÉCNICAS, em até 
04 (quatro) meses antes do término de cada ano. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO. Com base nas informações de que tratam o caput desta 
cláusula, o EXPERT DO MINISTÉRIO PÚBLICO responsável pela contratação das 
ASSESSORIAS TÉCNICAS estimará os valores necessários para a consecução das 
atividades informadas, observada a POLÍTICA DE GESTÃO prevista na CLÁUSULA 
SEPTUAGÉSIMA QUINTA, e respeitadas as peculiaridades de auto-organização das 
COMISSÕES LOCAIS, e os enviará para a FUNDAÇÃO em até 90 (noventa) dias antes do 
término de cada ano. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso a FUNDAÇÃO não concorde com os valores estimados,~ · 
deverá, de maneira fundamentada, informar ao MINISTÉRIO PÚBLICO, em até 15 (quinze) 
dias, contados de sua ciência, para que possa auxiliar as partes interessadas nas discussões 
com vistas à obtenção de solução consensual. 

PARÁ GRAFO TERCEIRO. Caso o impasse não se resolva até o final do ano em curso, a 
matéria será submetida à decisão do Juízo da 123 Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais. 

PARÁGRAFO QUARTO. Na hipótese do parágrafo anterior, até que seja proferid decisão 
judicial, a FUNDAÇÃO deverá considerar para fms de ORÇAMENTO ATIN DOS, o 
último valor anual alocado para tal fim, atualizado pelo IPCA ou, na sua falta, por i dexador 
oficial calculado pelo IBGE. 
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PARÁGRAFO QUINTO. Em nenhuma hipótese poderão ser estipulados valores que 
inviabilizem a instalação, o funcionamento e o desempenho regular das atribuições das 
COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS REGIONAIS e do FÓRUM DE 
OBSERVADORES. 

PARÁ GRAFO SEXTO. O valor total do ORÇAMENTO ATINGIDOS poderá ser 
aumentado em até 25% (vinte e cinco por cento) para realização de reuniões extraordinárias e 
outras despesas diretamente relacionadas ao disposto na CLÁUSULA SEXAGÉSIMA 
QUARTA, desde que devidamente justificadas, atendidas as peculiaridades locais, e 
previamente acordadas entre EXPERT DO MINISTÉRIO PÚBLICO responsável pela 
contratação das ASSESSORIAS TÉCNICAS e a FUNDAÇÃO, aplicando-se, em caso de 
impasse, o disposto nos PARÁGRAFOS SEGUNDO, TERCEIRO e QUARTO desta 
CLÁUSULA. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA. O ORÇAMENTO ATINGIDOS deverá conter 
somente os seguintes custos e despesas, os quais deverao estar detalhados: 

I - estrutura física que possa sediar de modo adequado, com segurança, eficiência e 
conforto as COMISSÕESLOCAIS; 

11 - espaço adequado e seguro para realização de reuniões das COMISSÕES LOCAIS 
em seus respectivos territórios, das CÂMARAS REGIONAIS, no âmbito territorial de 
sua abrangência, e nas suas atividades e reuniões de articulação, além das do FÓRUM 
DE OBSERVADORES, na área da Bacia que estiver prevista em seu cronograma; e 

Ill - gastos e despesas com viagem, alimentação e, se for o caso, hospedagem de (i) 
membros das COMISSÕES LOCAIS e das CÂMARAS REGIONAIS para 
participação em suas reuniões ordinárias e naquelas de discussão e articulação, e 
encontros com a FUNDAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO e DEFENSORIA 
PÚBLICA, e se for o caso, para reuniões do FÓRUM DE OBSERVADORES, e (ii) 
membros dos atingidos, por eles indicados, na forma deste ACORDO, para reuniões 
do CIF e das CÂMARAS TÉCNICAS. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Para fins de custeio, as reuniões das COMISSÕES LOCAIS 
ocorrerão na sede do município, distrito, ou comunidade localizada no âmbito de abrangência 
da referida ,..comissão, em locais preferencialmente públicos e, quando ~ossível, gratuitos. N\ 
caso das CAMARAS REGIONAIS, será respeitado o disposto no PARA GRAFO PRIMEIRO . 
da CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As COMISSÕES LOCAIS, com apoio do EXPERT DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO responsável pela contratação das ASSESSORIAS TÉCNICAS e 
das próprias ASSESSORIAS TÉCNICAS, com anuência do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 
FUNDAÇÃO, definirão regulamento próprio para disciplinar os limites, prestação de contas e 
critérios das despesas de suas reuniões e de seus membros, assegurada a isonomia de 
tratamento e atendidas as peculiaridades locais, inclusive das CÂMARAS REGIONAIS, 
observando-se o disposto neste capítulo, bem como nas regras praticadas pela a · nistração 
pública e nas políticas de viagem da FUNDAÇÃO para seus empregados, preval cendo a 
regra que for mais benéfica para seus usuários, vedado o paga ento de diárias. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO. O ORÇAMENTO ATINGIDOS deverá especificar, 
detalhadamente, os valores a serem custeados para cada COMISSÃO LOCAL, cada 
CÂMARA REGIONAL e para o FÓRUM DE OBSERVADORES. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA. Para fins de elaboração das estimativas do 
ORÇAMENTO ATINGIDOS para o segundo semestre do ano de 2018 e para o ano de 2019, 
o EXPERT DO MINISTÉRIO PÚBLICO responsável pela contratação das ASSESSORIAS 
TÉCNICAS deverá considerar (i) as atividades a serem realizadas pelas COMISSÕES 
LOCAIS já constituídas até então, bem como por aquelas em processo de constituição; (ii) o 
histórico dos custos referentes às atividades -praticadas pelas COMISSÕES LOCAIS já 
instituídas; (iii) a devida atualização desses valores pelo IPCA; e (iv) as peculiaridades das 
COMISSÕES LOCAIS a serem constituídas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Respeitados as disposições e o procedimento previstos neste 
capítulo, caberá à FUNDAÇÃO disponibilizar, trimestralmente, ao GERENCIADOR 
ATINGIDOS, valores que serao utilizados no pagamento dos gastos e despesas previstos no 
ORÇAMENTO ATINGIDOS, em até 10 (dez) dias antes do término do trimestre anterior ao 
que serão realizados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O GERENCIADOR A TINGIDOS diligenciará para que os 
valores disponibilizados mantenham o seu poder aquisitivo, não podendo para tanto aplicá-los 
em operações de risco, devendo utilizar as receitas financeiras líquidas para sua atividade fim 
prevista neste ACORDO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. As eventuais sobras dos valores disponibilizados no trimestre, 
incluídas as receitas financeiras eventualmente não utilizadas, serão deduzidas do montante a 
ser disponibilizado pela FUNDAÇÃO ao GERENCIADOR ATINGIDOS para o trimestre 
seguinte. 

PARÁ GRAFO QUARTO. Caberá ao GERENCIADOR ATINGIDOS a prestação mensal de 
contas à FUNDAÇÃO. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA. A FUNDAÇÃO repassará ao GERENCIADOR 
ATINGIDOS os valores referentes às despesas relacionadas às atividades estritamente 
indicadas na CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA e do PARÁGRAFO SEXTO da 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA, não lhe cabendo custear quaisquer outra\ 
despesas e custos, atendendo o disposto neste capítulo. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Não se inclui na ressalva do caput ,desta cláusula o cus!eio do 
GERENCIADOR ATINGIDOS e da auditoria de que trata a CLAUSULA SEPTUAGESIMA 
OITAVA. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA. É expressamente proibido o uso dos valores do 
ORÇAMENTO ATINGIDOS para fins estranhos aos previstos neste ACORDO, ob pena de 
exclusão do membro que comprovadamente fizer mau uso do orçamento d respectiva 
COMISSÃO LOCAL, ou CÂMARA REGIONAL ou FÓRUM DE OBSERVAD RES, sem 
prejuízo de sua responsabilização legal. 



DOS GERENCIADORES- DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA. Serão escolhidos 02 (dois) Gerenciadores dos 
recursos de custeio de que trata este capítulo, um que será responsável pelo gerenciamento 
dos recursos destinados ao custeio das despesas do CIF e das CÂMARAS TÉCNICAS 
("GERENCIADOR CIF"), e outro que será responsável pelo gerenciamento dos recursos 
destinados ao custeio das despesas das COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS 
REGIONAIS e do FÓRUM DE OBSERVADORES ("GERENCIADOR ATINGIDOS"), e 
quando em conjunto com GERENCIADOR CIF doravante denominados simplesmente 
("GERENCIADORES"), por meio de orçamentos anuais que serão definidos conforme 
disposto neste capítulo. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As PARTES poderão acordar a escolha de GERENCIADOR único 
para exercer as funções descritas no caput. 

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA. Os orçamentos anuais serão administrados pelos 
GERENCIADORES, que deverão ser preferencialmente (a) uma instituição não 
governamental, (b) com mais de 05 (cinco) anos de comprovada experiência, (c) 
independente, ( d) sem fins lucrativos, (e) controlada por terceiros que não tenham, atualmente 
ou no passado, relação societária ou comercial com a FUNDAÇÃO e suas mantenedoras e/ou 
qualquer relação com qualquer PARTE deste ACORDO, que importe conflito de interesse, (f) 
no caso do GERENCIADOR ATINGIDOS, instituição com comprovada atuação como 
gerenciador de recursos e preferencialmente experiência prévia em atendimento a atingidos 
em situação análoga à provocada pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO e, 
necessariamente, (g) com reputação e credibilidade ilibadas, e (h) para fins da CLÁUSULA 
QUINQUAGÉSIMA QUARTA, que tenham sido aprovados pelo compliance da 
FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os GERENCIADORES deverão apresentar as declarações e 
garantias solicitadas pela FUNDAÇÃO, incluindo declaração sobre qualquer relacionamento 
(i) com qualquer órgão do governo federal e/ou dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo; 
e/ou (ii) com qualquer membro da administração pública ou que tenha mantido vínculo 
(empregatício ou eletivo) com a administração pública nos últimos 02 (dois) anos, e/ou (iii) 
com qualquer partido político e/ou membro da estrutura de governança estabelecida no TTAC 
e neste ACORDO. 

CLÁUSULA SEPTUAGÉS~MA. O(s) Contrato(s) de Prestação de Serviços deverá(ão) ser\
frrmado(s) entre a FUNDAÇAO e os GERENCIADORES com a interveniência e aprovação 
do MINISTÉRIO PÚBLICO, e qualquer alteração posterior deverá ser aprovada por tais 
entidades, atendido o disposto neste ACORDO. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As PARTES reconhecem que os GERENCIADORES não serão 
representantes ou prestadores de serviço da FUNDAÇÃO, das EMPRESAS e do PODER 
PÚBLICO, sem prejuízo do disposto na CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA). 

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA. Os GERENCIADORES some te poderão 
utilizar os recursos disponibilizados pela FUNDAÇÃO para custear as despes s descritas 
neste ACORDO, sendo expressamente vedado o uso dos recursos para fins es anhos aos 
previstos neste capí~ -r )' 
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CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. Os recursos somente poderão ser liberados 
pelos GERENCIADORES diretamente para os fornecedores que forem por eles previamente 
contratados em observância às regras previstas neste ACORDO e para cumprimento do 
orçamento respectivo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não será permitido aos GERENCIADORES efetuar 
adiantamento ou reembolso de despesas e/ou custos diretamente aos membros do CIF, das 
CÂMARAS TÉCNICAS, das COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS REGIONAIS e 
FÓRUM DE OBSERVADORES. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os membros do CIF, das CÂMARAS TÉCNICAS, das 
COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS REGIONAIS e do FÓRUM DE OBSERVADORES 
receberão dos GERENCIADORES vales/vouchers de fornecedores previamente contratados 
pelos GERENCIADORES para uso nas despesas de que trata este capítulo, devendo ser 
atendidas justificadamente as peculiaridades locais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Desde que atendidas as necessidades adequadas de conforto, 
qualidade e segurança, sempre observados o ORÇAMENTO ATINGIDOS ou o 
ORÇAMENTO CIF, conforme o caso, e a respectiva POLÍTICA DE GESTÃO, o 
GERENCIADOR buscará acomodação e fornecedores de alimentação, bem como de local 
para realização de reuniões e/ou vistorias a cargo do CIF ou das CÂMARAS TÉCNICAS. 

PARÁGRAFO QUARTO. Os vales/vouchers somente poderão ser liberados pelos 
GERENCIADORES para o custeio de despesas que forem devidamente discriminadas pelos 
membros do CIF, das CÂMARAS TÉCNICAS, das COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS 
REGIONAIS e do FÓRUM DE OBSERVADORES, conforme o caso, na forma deste 
ACORDO e ordenada pelo respectivo GERENCIADOR, nos termos do orçamento previsto. 

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA. Os honorários a serem cobrados pelos 
GERENCIADORES para os serviços indicados no Contrato de Prestação de Serviços deverão 
ser negociados dentro dos parâmetros razoavelmente praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os valores pagos aos GERENCIADORES deverão ser 
divulgados ao público por meio dos websites dos GERENCIADORES e da FUNDAÇÃO, e 
por quaisquer outros mecanismos necessários para manter a total transparência acerca da 
utilização dos valores disponibilizados pela FUNDAÇÃO. ~ 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A contratação de qualquer fo~ecedor e/ou presta<!_or de serviços ~ 
pelos GERENCIADORES deverá observar a POLITICA DE GEST AO de cada 
GERENCIADOR, buscando os mais altos índices de transparência, competitividade e 
qualidade. 

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUARTA. Sem prejuízo das obrigações constantes da 
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA, os GERENCIADORES terão como obrigação 
buscar alternativas que sejam econômicas e eficientes no custeio das despesas, sempre 
observando ao disposto no PARÁGRAFO SEGUNDO da CLÁUSULA SEP UAGÉSIMA 
SEGUNDA. 



CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUINTA. Os GERENCIADORES deverão manter 
política de gestão dos recursos disponibilizados pela FUNDAÇÃO ("POLÍTICA DE 
GESTÃO"), que deverá incluir: 

I- os instrumentos de cumprimento interno do GERENCIADOR; 

11 - os procedimentos internos de governança aplicáveis ao GERENCIADOR, 
especialmente pa aprovação da disponibilização de seryiços aos membros do CIF, 
CAMARAS TECNICAS, COMISSOES LOCAIS, das CAMARAS REGIONAIS e do 
FÓRUM DE OBSERVADORES; 

III - atendidas, justificadamente, as peculiaridades locais, as regras de compliance 
aplicáveis para os terceiros contratados na emissão de passagens áreas, hospedagem e 
demais despesas incorridas pelos membros do CIF, das CÂMARAS TÉCNICAS, das 
COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS REGIONAIS e do FÓRUM DE 
OBSERVADORES, vedados quaisquer favorecimentos, utilização indevida e/ou 
pagamento de vantagem indevida; 

IV - os mecanismos de conferência das despesas incorridas pelos membros do CIF, 
das CÂMARAS TÉCNICAS, das COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS 
REGIONAIS e do FÓRUM DE OBSERVADORES; 

V - processo aberto e transparente para escolha de fornecedores que assegure 
transparência e competitividade; 

VI - regras de qualidade, segurança e conforto praticadas pela administração pública e 
de acordo com as políticas de viagem da FUNDAÇÃO para seus empregados, 
prevalecendo a regra que for mais benéfica para seus usuários, assegurada a isonomia 
de tratamento; e 

VII - regras de transparência em todo o processo de gestão dos recursos da 
FUNDAÇÃO para os fins deste ACORDO. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A POLÍTICA DE GESTÃO deverá ser aprovada conjuntamente 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelas EMPRESAS. 

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEXTA. O ORÇAMENTO CIF, o ORÇAMENTO~ ' 
ATINGIDOS e a POLÍTICA DE GESTÃO deverã_? ser disponibilizados ao público nos 
websites dos GERENCIADORES e no da FUNDAÇAO, e por quaisquer outros mecanismos 
necessários para manter a transparência acerca da utilização dos valores disponibilizados pela 
FUNDAÇÃO. 

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA. Os GERENCIADORES deverão ainda divulgar, 
pelos meios competentes, inclusive via website próprio e da FUNDAÇÃO, em periodicidade 
mensal, prestação de contas (i) dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF, das 
CÂMARAS TÉCNICAS, das COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS REG ONAIS e do 
FÓRUM DE OBSERVADORES pagos com os recursos disponibilizados pela UNDAÇÃO, 
detalhando nomes, cargos, agências/órgãos, destino das viagens, valores e moti os e (ii) do-~__,.~ 
valores totais gastos, separados por tipo, agência, localidade e outros valor agregados 



relevantes, de forma a conter todas as informações necessárias para preenchimento apropriado 
de livros e registros, e para que o público em geral tenha acesso, de forma clara e 
transparente, a todas as informações referentes à prestação de contas. 

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA OITAVA. Caberá à FUNDAÇÃO, com a c1encta do 
MINISTÉRIO PÚBLICO, a contratação de auditoria independente, dentre as 04 (quatro) 
maiores empresas de auditoria indicadas no PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA 
QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA, especificamente para auditar semestralmente a prestação 
de contas anual dos GERENCIADORES, sendo que o resultado dessa auditoria deverá ser 
encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO e divulgado pela FUNDAÇÃO, pelos 
GERENCIADORES e pelo CIF em seus respectivos websites e por quaisquer outros 
mecanismos necessários para manter a transparência acerca da utilização dos valores 
disponibilizados pela FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Os custos da contratação da auditoria independente de que trata este 
-------\o.<capítulo serãO---ai=Cados pela FUNDAç.~o nos termos de seu orçamento anual-nãoL_s~e~rãa\O.J----

descontados dos valores destinados aos PROGRAMAS, observado o disposto na 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA 

I 

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA NONA. Os valores disponibilizados pela FUNDAÇÃO aos 
GERENCIADORES e não utilizados no pagamento das despesas autorizadas nos termos do 
TTAC e deste ACORDO deverão ser usados para compor o orçamento do semestre 
subsequente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A destinação dos recursos não utilizados no pagamento das 
despesas autorizadas nos termos deste ACORDO deverá ser indicada na prestação de contas 
dos GERENCIADORES e, ainda, divulgada ao público por meio do website dos 
GERENCIADORES e da FUNDAÇÃO, e por quaisquer outros mecanismos necessários para 
manter a total transparência acerca da utilização dos valores disponibilizados pela 
FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Ao final do cumprimento do ACORDO ou dos trabalhos, o que 
ocorrer primeiro, do CIF, das CÂMARAS TÉCNICAS, das COMISSÕES LOCAIS, das 
CÂMARAS REGIONAIS e do FÓRUM DE OBSERVADORES, caso existam recursos não 
utilizados, tais recursos serão devolvidos à FUNDAÇÃO na maneira e forma que a 
FUNDAÇÃO informe aos GERENCIADORES para esses efeitos. ~ 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA. Os GERENCIADORES deverão atender e cumprir a todo o , . 
tempo as regras de compliance que serão acordadas pelas PARTES e, em todas as suas 
atividades, cumprirão a todo tempo e envidarão seus melhores esforços, tomando todas as 
ações necessárias para garantir que seus empregados, diretores, contratados, representantes e 
agentes cumpram a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei n° 12.846/2013) e observem todas as 
outras leis, normas ou regulamentos aplicáveis, nacionais e internacionais com finalidade e 
efeito semelhantes em especial a Foreign Corrupt Practices Act (15 U.S.C. §78- d1, et seq, 
conforme alterado) e o UK Bribery Act, bem como todos os regulamentos, lei , normas e 
legislações relacionadas a corrupção, suborno, conflito de interesse, proteção à c 
lavagem de dinheiro, fraude ou improbidade administrativa. 



DO "GERENCIADOR CIF" 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA. A FUNDAÇÃO indicará, no prazo de 10 (dez) 
dias, pelo menos, 03 (três) nomes que possam exercer a atividade de gerenciamento, 
comprovando sua capacidade técnica e idoneidade moral, via processo aberto e transparente, 
além dos requisitos constantes da CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA e seguintes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Competirá ao CIF a escolha, dentre os nomes selecionados pela 
FUNDAÇÃO, do GERENCIADOR que ficará responsável pelo gerenciamento do 
ORÇAMENTO CIF, cabendo à FUNDAÇÃO comunicar tal escolha ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso haja justificada recusa dos 03 (três) nomes indicados, 
caberá à FUNDAÇÃO indicar outros 03 (três), respeitado o disposto no caput desta cláusula. 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEGUNDA. O GERENCIADOR CIF somente prestará 
serviços para os membros do CIF, das CAMARAS TECNICAS e do MINISTERIO 
PÚBLICO dentro do escopo indicado na CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA e, nessa 
capacidade de prestador de serviços, adquirirá as passagens, hospedagem e alimentação em 
nome do membro do CIF e das CÂMARAS TÉCNICAS designado para participar de reunião 
fora de seu domicílio e/ou contratará os serviços para fiscalização, monitoramento e 
acompanhamento dos PROGRAMAS, conforme justificativa técnica. 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA TERCEIRA. As PARTES concordam que os serviços a serem 
prestados pelo GERENCIADOR serão realizados para os membros do CIF e das CÂMARAS 
TÉCNICAS como resultado deste ACORDO, sendo a FUNDAÇÃO responsável apenas pelo 
custeio das atividades indicadas na CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA e pelos custos 
de contratação do GERENCIADOR e da auditoria de que trata a CLÁUSULA 
SEPTUAGÉSIMA OITAVA. 

DO "GERENCIADOR ATINGIDOS" 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUARTA. A FUNDAÇÃO indicará, no prazo de 10 (dez) 
dias, pelo menos, 03 (três) nomes que possam exercer a atividade de gerenciamento, 
comprovando sua capacidade técnica e idoneidade moral, via processo aberto e transparente, 
além ~os requisitos constantes da CLÁUSULA SEXAG,ÉSIMA ~ONA e seguintes. )s , 
PARA GRAFO PRIMEIRO. Competirá ao MINISTERIO PUBLICO a escolha, dentre os 
nomes indicados pela FUNDAÇÃO, do GERENCIADOR que ficará responsável pelo 
gerenciamento do ORÇAMENTO ATINGIDOS. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Caso haja justificada recusa dos 03 (três) nomes indicados, 
caberá à FUNDAÇÃO indicar outros 03 (três), respeitado o disposto no caput desta cláusula. 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUINTA. O GERENCIADOR somente prestará serviços 
para as COMISSÕES LOCAIS, CÂMARAS REGIONAIS e F , RUM DE 
OBSERVADORES dentro do escopo indicado na CLÁUSULA SEXAGÉSIM QUARTA e-.....-rr 
PARÁGRAFO PRIMEIRA da CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINT 
procedimento indicado neste capitulo. J 4 
~~~ 4. 
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CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEXTA. As PARTES concordam que os serviços a serem 
prestados pelo GERENCIADOR ATINGIDOS serão realizados para os membros das 
COMISSÕES LOCAIS, CÂMARAS REGIONAIS e FÓRUM DE OBSERVADORES como 
resultado deste ACORDO, sendo a FUNDAÇÃO responsável apenas pelo custeio das 
atividades indicadas na CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA e pelos custos de contratação 
do GERENCIADOR ATINGIDOS e da auditoria de que trata a CLÁUSULA 
SEPTUAGÉSIMA OITAVA. 

DA SUBSTITUIÇÃO DOS GERENCIADORES 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SÉTIMA. O CIF, o MINISTÉRIO PÚBLICO, a 
DEFENSORIA PÚBLICA e/ou a FUNDAÇÃO poderão requerer a substituição do(s) 
GERENCIADOR(ES), atendido o procedimento a seguir indicado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Ocorrendo qualquer das hipóteses indicadas no PARÁGRAFO 
TERCEIRO desta cláusula, qualquer dos indicados no caput poderá requerer individualmente 
a substituição do GERENCIADOR CIF nos termos que se seguem. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Ocorrendo qualquer das hipóteses indicadas no PARÁGRAFO 
TERCEIRO desta cláusula, o MINISTÉRIO PÚBLICO, a DEFENSORIA PÚBLICA ou a 
FUNDAÇÃO poderá requerer substituição do GERENCIADOR ATINGIDOS nos termos que 
se seguem. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. São causas que autorizam a denúncia do contrato com os 
GERENCIADORES: 

I - faltar com zelo e eficiência na execução de suas tarefas, reveladas pela dificuldade 
ou impedimento de que o CIF, as CÂMARAS TÉCNICAS, as COMISSÕES 
LOCAIS, as CÂMARAS REGIONAIS e o FÓRUM DE OBSERVADORES, possam 
desempenhar as suas atividades; 

11 - descumprir leis, normas de boa govemança e regras de compliance; 

Ill -não atender injustificadamente a requisições do MINISTÉRIO PÚBLICO; 

IV - descumprir quaisquer das obrigações e deveres estabelecidos neste ACORDO; e 

V - outras causas de má gestão ou mau uso dos recursos ou desídia no desempenho d~ ... 
suas respectivas funções. 

PARÁGRAFO QUARTO. Caso seja verificada, pela auditora independente ou em revisão · 
pelo CIF e/ou pela FUNDAÇÃO, a má gestão pelos GERENCIADORES dos recursos 
disponibilizados e/ou o não cumprimento de legislação ou da POLÍTICA DE GESTÃO, a 
FUNDAÇÃO poderá suspender os pagamentos de maneira imediata até que, com a anuência 
do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou do CIF, conforme o caso, a questão seja resolvida. 

P~GRAFO QUINTO. Na hipótese de suspensão, dos pagame tos prevista no 
PARAGRAFO QUARTO desta cláusula, o MINISTERIO PUBLICO e/ou CIF, conforme o 
caso, e de maneira fundamentada, poderão determinar a imediata retomada 
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PARÁGRAFO SEXTO. Ressalvado o disposto no PARÁGRAFO QUINTO desta cláusula, 
os valores retidos serão liberados ao GERENCIADOR caso seja verificada pela auditoria 
independente prevista neste capítulo, ou em revisão pelo CIF e/ou pela FUNDAÇÃO, ouvido 
o GERENCIADOR, a inexistência de má gestão ou descumprimento de legislação ou da 
POLÍTICA DE GESTÃO. Os valores retidos serão utilizados para pagamento das despesas 
previstas neste capítulo, sem prejuízo de eventual reparação, pelo GERENCIADOR, do 
prejuízo sofrido pela FUNDAÇÃO. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. As providências previstas nesta cláusula não poderão implicar 
prejuízo e/ou interrupção do custeio das atividades do CIF, das CÂMARAS TÉCNICAS, das 
COMISSÕES LOCAIS, das CÂMARAS REGIONAIS e do FÓRUM DE 
OBSERVADORES, cabendo à FUNDAÇÃO adotar as providências necessárias para tanto. 

CLÁUSULA OCT AGÉSIMA OITAVA. Na hipótese prevista no PARÁ GRAFO 
TERCEIRO da CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SÉTIMA, serão adotadas as seguintes 
provtdênctas: 

I- a FUNDAÇÃO poderá comunicar ao CIF e ao MINISTÉRIO PÚBLICO a intenção 
de substituição do(s) GERENCIADOR(ES) pelos motivos acima expostos, sendo que 
aqueles poderão recusar justificadamente; 

11 - a FUNDAÇÃO notificará o(s) GERENCIADOR(ES) sobre o término da prestação 
de serviço; 

111 - a FUNDAÇÃO indicará, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio da 
notificação referida no inciso 11, pelo menos, 03 (três) nomes que possam exercer a 
atividade de gerenciamento, comprovando sua capacidade técnica e idoneidade moral, 
via processo aberto e transparente, seguindo os requisitos e procedimentos constantes 
das CLÁUSULAS OCTAGÉSIMA PRIMEIRA e OCTAGÉSIMA QUARTA; 

IV - o CIF escolherá um novo GERENCIADOR CIF, nos termos do PARÁGRAFO 
PRIMEIRO da CLÁUSULA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA; e 

V- o MINISTÉRIO PÚBLICO escolherá um novo GERENCIADOR ATINGIDOS, 
nos termos do PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUARTA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os prazos previstos no caput poderão, justificadamente, ser\ 
prorrogados por período igual ao previsto. ' 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Os impasses gerados no processo de escolha, contratação, · 
execução dos contratos e substituição do GERENCIADOR, que não puderem ser superados 
pelas negociações entre as PARTES, serão submetidos à decisão do Juízo da 123 Vara Federal 
CíveVAgrária de Minas Gerais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os contratos com os GERENCIADORES deverão tratar de 
todas as hipóteses previstas neste ACORDO, inclusive quanto à rescisão antecipada d 
contrato, multas aplicáveis e foro. 

4?. ) 



CAPÍTULO XIU 

GARANTIAS 

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA NONA. As EMPRESAS ratificam as garantias oferecidas ao 
Juízo da 123 Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais para o cumprimento das obrigações 
de custeio e financiamento dos PROGRAMAS, no valor de R$ 2,2 bilhões (dois bilhões e 
duzentos milhões de reais), compostas da seguinte forma: (a) R$ 100 milhões (cem milhões 
de reais) em aplicações financeiras de liquidez corrente dadas em caução ao Juízo; (b) R$ 1,3 
bilhão (um bilhão e trezentos milhões de reais) em seguro garantia; e (c) R$ 800 milhões 
(oitocentos milhões de reais) em bens da SAMARCO desembaraçados e livres de quaisquer 
ônus. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As garantias ratificadas neste ACORDO permanecerão inalteradas 
pelo prazo de 30 (trinta) meses contados da data de sua homologação judicial. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA. A partir de 20 de outubro de 2020, o montante de garantias a 
serem mantidas pelas EMPRESAS deverá corresponder ao valor orçamentário da 
FUNDAÇÃO no ano respectivo, conforme aprovado pelo Conselho de Curadores da 
FUNDAÇÃO nos termos de seu Estatuto Social e do TIAC. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Observado o disposto nesta cláusula, as EMPRESAS se 
comprometem a prestar garantias totais até o montante de R$ 2,2 bilhões de reais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As EMPRESAS se comprometem a manter (i) 60% (sessenta 
por cento) do valor das garantias em garantias líquidas, tais como depósito bancário, fiança 
bancária e seguro-garantia, à disposição do Juízo da 123 Vara Federal Cível/Agrária de Minas 
Gerais, e (ii) 40% (quarenta por cento) das garantias em bens da SAMARCO livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Em caso de utilização de qualquer das garantias previstas no 
PARÁGRAFO SEGUNDO enquanto permanecerem em vigor, as EMPRESAS se 
comprometem a, em até 30 (trinta) dias úteis contados do respectivo evento, recompor 
integralmente os percentuais das garantias ali previstos. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA PRIMEIRA. As garantias referidas acima somente poderão 
ser executadas pelo Juízo da 123 Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais e a requeriment~ 
do MPF, da UNIÃO, do ESTADO DE MINAS GERIAS ou do ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, em caso de descumprimento pelas EMPRESAS da obrigação de custeio e 
financiamento dos PROGRAMAS de reparação integral dos danos decorrentes do 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, na medida da obrigação descumprida. Na 
hipótese de execução das garantias por descumprimento, os valores obtidos pela execução 
serão utilizados exclusivamente para custear os PROGRAMAS cuja obrigação de financiar 
tiver sido descumprida. 

I CLÁUSULA NONAGÉSIMA SEGUNDA. As PARTES reconhecem qu 
nos autos do processo n° 0069758-61.61.2015.3400, nas partes relativas bloqueio de ben 
depósitos judiciais e concessão de garantias, fica integralmente cumprida ela concessão das ,....,....--
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CLÁUSULA NONAGÉSIMA TERCEIRA. Fica ajustado que as garantias ora ratificadas 
constituem, nos termos estabelecidos neste ACORDO, as garantias necessárias para assegurar 
o cumprimento das obrigações expressas nos pedidos liminares formulados nas ações civis e 
criminais ajuizadas pelas PARTES, ressalvadas as garantias constituídas nos processos de que 
trata o PARÁGRAFO QUINTO da CLÁUSULA CENTÉSIMA QUARTA deste ACORDO, 
que serão tratadas em âmbito próprio. 

CAPÍTULO XIV 

PROCESSO ÚNICO DE REPACTUAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 
E SOCIOECONÔMICOS PARA REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS 

DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO 

CLAUSULA NONAGÉSIMA QUARTA. As PARTES acordam em estabelecer um process 
único de eventual repactuação dos PROGRAMAS, visando à reparação integral dos danos 
decorrentes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, sendo observadas a 
legislação aplicável, a situação anterior ao referido rompimento e as disposições a seguir 
("PROCESSO DE REPACTUAÇÃO"). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O PROCESSO DE REPACTUAÇÃO observará as regras 
específicas previstas neste ACORDO, não se confundindo com, inibindo ou prejudicando (i) 
os procedimentos ordinários e extraordinários, se for o caso, de revisão dos PROGRAMAS 
previstos nas cláusulas 203 e 204 do ITAC; (ii) as atividades das CÂMARAS REGIONAIS 
previstas nas CLÁUSULAS TRIGÉSIMA e TRIGÉSIMA PRIMEIRA; e (iii) as atividades 
ordinárias de acompanhamento, orientação, monitoramento e fiscalização dos PROGRAMAS 
pelo CIF, nos termos e nos limites impostos pela estrutura de govemança prevista no ITAC e 
neste ACORDO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O PROCESSO DE REPACTUAÇÃO visará ao aprimoramento 
prospectivo dos PROGRAMAS, não prejudicando, no seu decorrer, a manutenção, 
continuidade e eficácia das ações, medidas e projetos já em curso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O PROCESSO DE REPACTUAÇÃO não impede que as 
PARTES, de comum acordo e com a participação dos atingidos, conforme os princípio~ 
cláusul~s deste ACORDO, alterem ou incluam programas ou medidas específicas d ,. 
reparaçao. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA QUINTA. O MINISTÉRIO PÚBLICO, a DEFENSORIA 
PÚBLICA, as EMPRESAS, a UNIÃO, o ESTADO DE MINAS GERAIS, o ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, com a participação dos atingidos, conforme os princípios e cláusulas 
deste ACORDO, promoverão o PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Durante o PROCESSO DE REPACTUAÇÃO, as partes 
signatárias do ITAC, em respeito ao princípio da boa-fé, comprometem-se a respeitar os 
princípios e limites estabelecidos naquele instrumento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Fixa-se o prazo de 24 (vinte e quatro) me s contados da ) 
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homologação deste ACORDO para o PROCESSO DE REPACTUAÇÃO, podendo tal prazo 
ser prorrogado por igual período mediante acordo entre as PARTES. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SEXTA. O PROCESSO DE REPACTUAÇÃO terá por base 
· estudos técnicos, a participação dos atingidos, conforme os princípios e cláusulas deste 
ACORDO, e observará as seguintes premissas: 

I - reparação integral dos danos causados pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE 
FUNDÃO conforme exigida pela legislação brasileira; 

11 - a consideração das propostas encaminhadas pelas COMISSÕES LOCAIS e/ou 
pelas CÂMARAS REGIONAIS, na forma da CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA; 

Ill - a adoção, como base, mas não exclusivamente, dos PROGRAMAS definidos no 
TTAC para fins de repactuação; 

IV - a consideração dos resultados de eventuais audiências públicas, nos termos do 
TAP e do ADITIVO AO TAP; 

V - as cláusulas relativas aos PROGRAMAS voltados para as comunidades indígenas 
e demais comunidades tradicionais dependerão das consultas prévias, livres e 
informadas; 

VI - os diagnósticos e estudos realizados pelos EXPERTS DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, aos quais não estarão vinculadas as EMPRESAS, e que poderão, além de 
outros elementos, servir de base técnica para eventual proposta do MINISTÉRIO 
PÚBLICO de discussão e reformulação dos PROGRAMAS, inclusive no âmbito das 
CÂMARAS TEMÁTICAS; 

VII - os diagnósticos e estudos realizados pelos EXPERTS DAS EMPRESAS, aos 
quais não estarão vinculados o MINISTÉRIO PÚBLICO e o CIF, e que poderão servir 
de base técnica para as EMPRESAS inclusive no âmbito das CÂMARAS 
TEMÁTICAS; e 

VIII - a proposta de repactuação ser tecnicamente fundamentada, considerando o 
dever das EMPRESAS de reparação integral dos danos causados pelo 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, a legislação brasileira, a seguran~ 
jurídica, o_ desenvolvimento dos PROGRAMAS e as medidas implementadas pela 
FUNDAÇAO até então. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SÉTIMA. As PARTES ajustarão, em até 08 (oito) meses da 
homologação deste ACORDO, procedimento e cronograma de negociações que primem pela 
boa fé, pela celeridade e pela busca de consenso e de sistematicidade, seguindo as premissas 
elencadas nos incisos abaixo: 



TEMÁTICAS"); 

II- a CÂMARA DE REPACTUAÇÃO, integrada por representantes indicados pelas 
PARTES e, se assim desejarem, 02 (dois) representantes das pessoas atingidas 
indicados pela ARTICULAÇÃO DAS CÂMARAS REGIONAIS, sendo 01 (um) do 
ESTADO DE MINAS GERAIS e 01 (um) do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fará 
recomendações mediante comum acordo de seus integrantes. Caso não se chegue a um 
comum acordo, as eventuais posições divergentes a respeito serão encaminhadas às 
PARTES; 

III - tanto que possível, as CÂMARAS TEMÁTICAS poderão apresentar à CÂMARA 
DE REPACTUAÇÃO a solução técnica e social mais adequada à reparação integral 
dos danos socioambientais e socioeconômicos decorrentes do ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO, registradas eventuais visões divergentes a respeito; e 

IV as PARTES e a ARTICULAÇÃO DAS CÂMARAS REGIONAIS indiearão 
nomes para as reuniões temáticas, que, salvo por motivo justificado, passarão a 
participar da agenda das respectivas reuniões. 

PARAGRAFO ÚNICO. Fica garantido o apoio da ASSESSORIA TÉCNICA para subsidiar a 
participação das pessoas atingidas. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA OITAVA. O PROCESSO DE REPACTUAÇÃO somente terá 
início após a implementação das COMISSÕES LOCAIS e das ASSESSORIAS TÉCNICAS e 
a entrega de diagnósticos de impactos socioambientais e socioeconômicos pelos EXP ERTS, 
no todo ou em parte, e desde que suficientes para subsidiar as negociações. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As PARTES, em comum acordo, poderão dispor de forma diferente 
do disposto no caput desta cláusula. 

CLÁUSULA NONAGÉSIMA NONA. Chegando todas as PARTES a um acordo no 
PROCESSO DE REPACTUAÇÃO, as alterações daí decorrentes serão objeto de um termo de 
ajuste, que incorporará o TTAC, e serão implementadas pela FUNDAÇÃO, em conformidade 
com os termos e condições definidos e aplicáveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Caso as PARTES cheguem a um acordo parcial ou não logrem êxito. 
nas tratativas para a REPACTUAÇÃO dos PROGRAMAS, os pontos em relação aos quais~· 
não houver convergência poderão ser submetidos à 123 Vara Federal CíveVAgrária de Minas 
Gerais para processamento nos autos da Ação Civil Pública n°0023863-07.2016.4.01.3800. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA. A partir da homologação judicial deste ACORDO e até o 
término do prazo previsto no PARÁGRAFO SEGUNDO da CLÁUSULA NONAGÉSIMA 
QUINTA, observada eventual prorrogação, as PARTES deverão abster-se de praticar atos 

I 
judiciais com vistas à homologação do TTAC e de questionar sua validade e/ou dos 
PROGRAMAS. As PARTES, ainda, comprometem-se a não requerer uaisquer medidas 
cautelares, liminares, antecipatórias ou de urgência, salvo no caso de des umprimento deste 
ACORDO, sem que antes sejam envidados os m~ores esforços para solu o consensual do 

conflitos. ---1' ~ ~ ~ 
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CLÁUSULA CENTÉSIMA PRIMEIRA. O objetivo do PROCESSO DE REPACTUAÇÃO 
é a construção cooperativa entre as PARTES, com a participação das pessoas atingidas, de 
alternativas que promovam integral reparação dos danos causados pelo ROMPIMENTO DA 
BARRAGEM DE FUNDÃO. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As alterações decorrentes do PROCESSO DE REPACTUAÇÃO 
não poderão reduzir o nível de reparação assegurado pelos PROGRAMAS anteriormente 
acordados. 

CAPÍTULO XV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CI.ÁIISIII.A CENTÉSIMA SEGUNDA. As PARTES reconhecem que (a) este ACORDO 
aprimora mecanismos operacionais para a implementação e manutenção de um sistema de 
govemança constitucionalmente adequado; (b) este ACORDO complementa e aperfeiçoa o 
disposto no TIAC, que permanecerá válido e surtindo efeitos entre as suas PARTES 
signatárias, observado o disposto neste ACORDO; (c) a govemança estabelecida neste 
ACORDO será observada em relação aos PROGRAMAS, os quais permanecerão sujeitos aos 
termos estabelecidos no TIAC, inclusive as cláusulas de revisão periódica, bem como, em 
relação a eventuais novos programas que as PARTES porventura venham a acordar no âmbito 
do PROCESSO DE REPACTUAÇÃO previsto no CAPÍTULO XIV; (d) ficam preservadas as 
disposições do TTAC, do TAP e do ADITIVO AO TAP naquilo que não houver sido 
modificado por este ACORDO; e (e) naquilo que houver divergência entre o TTAC, TAP, 
ADITIVO AO TAP e este ACORDO, observar-se-á o disposto neste ACORDO. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA TERCEIRA. As PARTES peticionarão em conjunto ao Juízo 
da 12a Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais, em até 02 (dois) dias contados da 
assinatura do presente ACORDO, requerendo a homologação deste ACORDO, com a 
consequente (i) extinção, com resolução de mérito, da fase de conhecimento da ACP n° 
0069758-61.61.2015.3400, na forma do art. 487, Ill, "b" do Código de Processo Civil, (ii) 
extinção parcial, com resolução de mérito, da fase de conhecimento da ACP n° 0023863-
07.2016.4.01.3800, na forma dos arts. 487, Ill, "b", e 356, 11, do Código de Processo Civil, 
em relação aos pedidos liminares e definitivos resolvidos por este ACORDO, conform~ 
relação a ser acordada entre o MPF e as EMPRESAS no prazo de 60 (sessenta) dias após a ..., 
homologação deste ACORDO, e (iii) a suspensão da ACP n° 0023863-07.2016.4.01.3800 em 
relação aos demais pedidos não contemplados neste ACORDO até o encerramento do 
PROCESSO DE REPACTUAÇÃO previsto no CAPÍTULO XIV. . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Nos termos do PARÁGRAFO ÚNICO da CLÁUSULA 
NONAGÉSIMA NONA, caso o MPF entenda que qualquer das pretensões que deduziu na 
ACP n° 0023863-07.2016.4.01.3800 não tenha sido contemplada no PROCESSO DE 
REPACTUAÇÃO, poderá submeter a questão ao Juízo da 12a Vara Federal Cív /Agrária de 
Minas Gerais, com o prosseguimento da referida ACP com relação aos itens 
houver consenso no PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Eventuais divergências entre as PARTES no cum 
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TAP, ADITIVO AO TAP, TTAC e do presente ACORDO, caso não solucionadas de forma 
consensual, serão apresentadas ao Juízo da 12a Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais, a 
quem caberá decidir a questão. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA QUARTA. A fim de evitar decisões conflitantes, o PODER 
PÚBLICO e as EMPRESAS se obrigam a requerer a extinção das ações judiciais movidas 
pelo PODER PÚBLICO listadas no Anexo a que se refere o caput da cláusula 03 do TTAC, e 
conforme petições assinadas na data de celebração deste ACORDO. As referidas petições 
somente serão protocoladas após a homologação judicial deste ACORDO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As EMPRESAS e o PODER PÚBLICO manifestar-se-ão nos 
autos das demais ações listadas no Anexo a que se refere o parágrafo primeiro da cláusula 03 
do TTAC para fazer prevalecer as cláusulas e obrigações do TTAC, do TAP, do ADITIVO AO 
TAP e do presente ACORDO, e conforme petições assinadas na data de celebração deste 
ACORDO. As referidas petições somente serão protocoladas após a homologação judicial 
deste ACORDO. 

PARÁGRAFO SEGúNDO. As EMPRESAS requererão a manifestação do PODER 
PÚBLICO nos autos das demais ações que envolvam direitos difusos e, constatado que o 
objeto está contido nos termos do TTAC, do TAP, do ADITIVO AO TAP e do presente 
ACORDO, o PODER PÚBLICO peticionará para fazer prevalecer as cláusulas e obrigações 
pactuados nos mencionados instrumentos de composição. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. As EMPRESAS requererão a manifestação do MINISTÉRIO 
PÚBLICO nos autos das ações que envolvam direitos difusos em trâmite, a qualquer tempo, 
na 12a Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais e, constatado que o objeto está contido na 
ACP n° 0023863-07.2016.4.01.3800, o MINISTÉRIO PÚBLICO peticionará por sua 
extinção. 

PARÁGRAFO QUARTO. Nos autos das ações que envolvam direitos difusos que não se 
encontrem em trâmite na 12a Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais, as EMPRESAS 
requererão ao Juízo que sejam intimadas as Forças Tarefas do MINISTÉRIO PÚBLICO, para 
que se manifestem quanto à existência de conexão, continência e/ou litispendência em relação 
à ACP n° 0023863-07.2016.4.01.3800, requerendo, se for o caso, sua remessa à 12a Vara 
Federal Cível/Agrária de Minas Gerais. 

PARÁGRAFO QUINTO. Ratifica-se o disposto no parágrafo segundo da cláusula 03 do} • 
TTAC. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA QillNTA. Cabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO definir termo de 
cooperação, de modo a cumprir as cláusulas deste ACORDO que lhe são afetas, respeitadas as 
atribuições constitucionais e legais de cada um dos ramos, e a decisão constante do Conflito 
de Competência n° 144.922. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Até que sobrevenha a celebração do termo de c operação, 
assuntos pertinentes a este ACORDO serão conduzidos pelo MINISTÉRI 
FEDERAL. 

A PÚBLICA celebr 

:!/ 



cooperação, de modo a cumprir as cláusulas deste ACORDO que lhe são afetas, respeitadas as 
atribuições constitucionais e legais de cada um dos ramos. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Até que sobrevenha a celebração do termo de cooperação, os 
assuntos pertinentes a este ACORDO serão conduzidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DA 
UNIÃO. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA SÉTIMA. O MINISTÉRIO PÚBLICO e a DEFENSORIA 
PÚBLICA criarão Grupos de Trabalho, integrados por seus representantes, para 
acompanhamento descentralizado da execução dos PROGRAMAS e apoio às COMISSÕES 
LOCAIS, respeitadas as atribuições de cada instituição. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA OITAVA. Sempre que, neste ACORDO, usar-se a expressão 
PODER PÚBLICO, estar-se-á referindo à UNIÃO, ESTADO DE MINAS GERAIS e 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA NONA. As PARTES deverão realizar suas atividades em 
conformidade com as leis anticorrupção, devendo, ainda, se abster de praticar quaisquer atos 
contrários à Lei Anticorrupção Brasileira (Lei Federal n° 12.846/2013), comprometendo-se a 
observá-la, bem como responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as outras leis e 
normas que tenham finalidade e efeitos semelhantes, inclusive aquelas aplicáveis para a 
Administração Pública, bem como todos os regulamentos, leis, normas e legislações 
relacionadas a corrupção, suborno, conflito de interesse, lavagem de dinheiro, fraude ou 
improbidade administrativa. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMA. O descumprimento injustificado de quaisquer 
obrigações de custeio assumidas pelas EMPRESAS e FUNDAÇÃO importará às 
EMPRESAS multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por obrigação descumprida. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O valor total da multa não excederá o valor da obrigação 
descumprida, sem prejuízo do cumprimento integral da obrigação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O Juízo da 123 Vara Federal Cível/Agrária de Minas Gerais 
poderá reduzir ou ampliar a multa referida no caput de acordo com, dentre outros fatores, a 
gravidade ou reiteração do descumprimento da obrigação em questão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Os valores decorrentes das multas serão utilizados na execução~ 
dos PROGRAMAS, adicionalmente ao valor que as EMPRESAS estão obrigadas a aportar 
anualmente à FUNDAÇÃO e serão aplicados de forma prioritária nas medidas 
socioeconômicas de acordo com o que for definido pelo CIF. 

PARÁGRAFO QUARTO. É condição para o PROCESSO DE REPACTUAÇÃO previsto 
neste ACORDO o cumprimento das obrigações pactuadas no TAPe no ADITIVO AO TAP, 
podendo o MINISTÉRIO PÚBLICO suspender, sob aviso, as negociações, na hipótese de seu 
inadimplemento. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA. Observado o disposto no TTAC, no 
TAP, no ADITIVO AO TAP e neste ACORDO, e com a oitiva prévia d PARTES 
interessadas, caberá ao CIF estabelecer regimentos internos par disciplinar suas 
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as atividades das CÂMARAS TÉCNICAS. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA. Para fins de cumprimento das 
disposições de transparência e informação do presente ACORDO, os documentos com 
previsão de divulgação deverão, em até 1 O (dez) dias contados de sua emissão, ser publicados 
no sítio eletrônico da FUNDAÇÃO e encaminhados às PARTES e às COMISSÕES LOCAIS, 
preferencialmente por_meio eletrônico, podendo as referidas comissões que assim preferirem 
solicitar o envio fisico. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA. Salvo expressa disposição em 
contrário, os prazos previstos neste ACORDO serão contatos a partir da data da sua 
homologação judicial. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA. A assinatura e homologação do presente 
ACORDO pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela DEFENSORIA PÚBLICA não importam 
homologaçao ou adesao aos termos do TTAC, salvo em relaçao a cnaçao do CIF, das 
CÂMARAS TÉCNICAS, da FUNDAÇÃO e às demais matérias explicitamente modificadas 
por este ACORDO. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA. Revoga-se a cláusula 246 do TTAC. 

CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA. Em até 10 (dez) dias da homologação deste 
ACORDO, as EMPRESAS se comprometem a iniciar o processo de definição do escopo de 
trabalho dos EXPERTS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, contratados para o diagnóstico 
socioambiental e avaliação e monitoramento dos PROGRAMAS, para os próximos 02 (dois) 
anos, incorporando as atividades adicionais previstas neste ACORDO, sem prejuízo do 
disposto no TAPe no ADITIVO AO TAP, inclusive no que se refere ao prazo de entrega de 
diagnóstico socioambiental anteriormente acordado. 

PARAGRAFO ÚNICO. O processo de que trata o caput deverá ser concluído em até 60 
(sessenta) dias, após a homologação deste ACORDO, podendo ser prorrogado 
justificadamente. 

Belo Horizonte/MO, 25 de junho de 2018 

RIO PÚBLICO FEDERAL: 

Edmundo Antônio Dias Netto 
Procurador da República 

Paulo Henrique Camargos Trazzi 
Procurador da República 

Helder Magno Silva 
Procurador da República 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS: -
~~0-~ 

Andressa de Oliveira Lanchotti 
Promotora de Justiça 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO: 

-
Carlos Eduardo Barbosa Paz 
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Defensor Públi Federal Secretário Geral de Articulação Institucional 

umanos 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MI 

W~~oLima 
Sub Defensor Público Geral 



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO D~TO SANTO: 

~~e oB;ttenc . R~d 
Sub-Defensor Geral Defensor Públicyos 

UNIÃO: 

Grace Maria Fernandes Mendonça 
Advogada Geral da União 
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Alexandre S. D'Ambrosio 
Consultor Geral 
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BHP BILLITON BRASIL LTDA.: 

FUNDAÇÃO RENOVA: 
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Andrea Aguiar Azev o 
Diretora de Desenvolvimento Institucional 
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FR.2021.0693 

 

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021. 

 

 

À Vale S.A. 

Praia de Botafogo, 186, 15º andar, Botafogo 

22250-145, Rio de Janeiro, RJ 

 

 

 

Ref: Envio de informações à mantenedora da Fundação Renova, Vale S.A., acerca de 

questionamentos enviados pelo Business and Human Rights Resource Center referentes às 

alegações contidas no relatório “ATRASOS - Relatório de entrega dos reassentamentos - 

Mariana/MG”. 

 

 

 

Prezados(as) Senhores(as),  

 

A FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”), muito respeitosamente, vem prestar  

informações à mantenedora Vale S.A. sobre os  questionamentos enviados pelo Business and 
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Human Rights Resource Center acerca das alegações de que as “obras de reassentamento 

coletivo de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo quase não progrediram, bem como os 

atendimentos dos casos de reassentamento familiar e reconstrução estão estagnados”, a 

partir do relatório ATRASOS - Relatório de entrega dos reassentamentos - 

Mariana/MG, Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão em Mariana (CABF) e 

Assessoria Técnica da Cáritas Regional Minas Gerais, 27 de fevereiro de 2021. 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DA CELEBRAÇÃO DO TTAC E DA FUNDAÇÃO RENOVA 

Em 02 de março de 2016, foi celebrado o Termo de Transação e de Ajustamento de 

Conduta (“TTAC”)1 (anexo1), entre SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (“SAMARCO”), VALE, BHP 

BILLITON BRASIL LTDA. (“BHP BILLITON BRASIL”), União Federal, Estados de Minas Gerais e 

do Espírito Santo, e diversas autoridades públicas em âmbito federal e estadual2, por meio 

do qual as empresas supramencionadas se comprometeram a reparar integralmente e a 

compensar adequadamente os impactos decorrentes do rompimento da barragem de 

Fundão.  

Com fundamento na Cláusula 2093 do documento, a FUNDAÇÃO foi constituída em 

30 de junho de 2016 e iniciou suas atividades em 02 de agosto de 2016, com a finalidade 

                                       
1 Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (“TTAC”). Disponível em ttac-final-assinado-para-
encaminhamento-e-uso-geral.pdf (fundacaorenova.org). Último acesso em 03/05/2021. 
2 Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (“IBAMA”), Instituto Chico 
Mendes de Biodiversidade (“ICMBio”), Agência Nacional das Águas (“ANA”), Departamento Nacional de 
Produção Mineral (“DNPM”), Fundação Nacional do Índio (“FUNAI”), Instituto Estadual de Florestas (“IEF”), 
Instituto Mineiro de Gestão de Águas (“IGAM”), Fundação Estadual do Meio Ambiente (“FEAM”), Instituto 
Estadual de Meio Ambiente (“IEMA”), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (“IDAF”) e 
a Agência Estadual de Recursos Hídricos (“AGERH”). 
3 “CLÁUSULA 209: A SAMARCO e as ACIONISTAS instituirão uma Fundação de Direito Privado, sem fins 
lucrativos, nominada neste acordo como FUNDAÇÃO, com autonomia, para gerir e executar todas as medidas 
previstas nos PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS e SOCIOAMBIENTAIS, incluindo a promoção de assistência 
social aos IMPACTADOS em decorrência do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.” 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmg.caritas.org.br%2Fstorage%2Farquivo-de-biblioteca%2FMarch2021%2FetKwFG5G1cjAivG0daSn.pdf&data=04%7C01%7Cliesel.filgueiras%40vale.com%7C0a738a904f8344e0e1b908d8fa9c3d31%7C7893571b6c2c4cefb4da7d4b266a0626%7C0%7C0%7C637534897745298901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oMVrpxowZN6lj4%2F0Fqw5qxeourXDKaTk19NgrDEPdsY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmg.caritas.org.br%2Fstorage%2Farquivo-de-biblioteca%2FMarch2021%2FetKwFG5G1cjAivG0daSn.pdf&data=04%7C01%7Cliesel.filgueiras%40vale.com%7C0a738a904f8344e0e1b908d8fa9c3d31%7C7893571b6c2c4cefb4da7d4b266a0626%7C0%7C0%7C637534897745298901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oMVrpxowZN6lj4%2F0Fqw5qxeourXDKaTk19NgrDEPdsY%3D&reserved=0
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf
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precípua de reconstruir, restaurar e reparar todos os danos causados pelo rompimento da 

barragem de Fundão, buscando remediar os impactos aos direitos humanos e promover o 

desenvolvimento social, econômico e ambiental das regiões impactadas4. 

Ressalta-se que a FUNDAÇÃO é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

dotada de autonomia administrativa, patrimonial, financeira e operacional. Está sujeita à 

auditoria externa independente – nos termos do TTAC – e, com fundamento no art. 66 do 

Código Civil, atua sob fiscalização do Ministério Público de Minas Gerais (“MPMG”). 

Para executar os programas e realizar atividades, a FUNDAÇÃO adotou, desde sua 

instituição, um modelo inovador de governança multi-participativa, com o envolvimento da 

sociedade civil por meio do Conselho Consultivo, que foi concebido para assegurar voz ativa 

e o direito de participação às comunidades impactadas na definição e no próprio 

desenvolvimento dos programas; (ii) de órgãos governamentais por meio do CIF e das 

Câmaras Técnicas e (iii) da Auditoria Externa e Independente. Constituiu-se, assim, como um 

novo paradigma de instituição para lidar com situações envolvendo desastres humanitários 

e ambientais, que demandam soluções para muito além das medidas emergenciais. 

Em 25 de junho 2018, foi assinado entre os signatários do TTAC, bem como o 

Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo, com interveniência-anuência da FUNDAÇÃO, termo de ajuste, o qual versa sobre 

                                       
4 Não suficiente, a implementação desses programas obedece a diversos princípios e premissas, dentre os quais 
merecem destaque os seguintes: (1) transparência e engajamento das comunidades impactadas nas ações a 
serem implementadas; (2) a recuperação do meio ambiente, reconstrução da infraestrutura pública afetada e 
ações socioeconômicas e indenizatórias com vistas a minimizar os impactos e à sua integral reparação; (3) 
estabelecimento de cronogramas objetivos para os projetos; (4) as ações a serem executadas devem ser 
regidas pela proporcionalidade e eficiência, definidas com base em critérios técnicos e científicos para 
avaliação e quantificação dos impactos; (5) contínua interlocução e diálogo entre o CIF, a FUNDAÇÃO e os 
impactados; (6) a execução privada dos programas, sob a permanente fiscalização do Poder Público; (7) 
periódica revisão das obrigações; e (8) respeito aos direitos humanos dos indivíduos impactados. 
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questões relacionadas aos processos de governança e participação social, que foi 

homologado em recente sessão solene realizada em 08 de agosto de 2018 (“TAC 

GOVERNANÇA”)5 (anexo 2). 

Trata-se de ajuste para otimizar o sistema de governança já existente, previsto pelo 

TTAC, a fim de ampliar a participação social e elevando a qualidade do processo de tomada 

de decisão, para evitar atrasos nos prazos para implementar programas e projetos 

conduzidos pela FUNDAÇÃO. 

Diante do exposto, fica claro que as atividades da FUNDAÇÃO estão dentro de um 

modelo de governança inédito no Brasil. Às obrigações legais, somam-se a diretrizes de 

transparência, diálogo e de participação da sociedade. Entende-se que essa é a única 

maneira de se construir soluções duradouras, que atendam aos anseios da população 

atingida e que permitam o desenvolvimento e a recuperação das regiões impactadas. Essa 

interação possibilita que as práticas sociais e ambientais sejam debatidas, definidas, 

implementadas, monitoradas e aprimoradas ao longo do tempo. 

 

II. DIREITOS HUMANOS NA FUNDAÇÃO RENOVA 

A Fundação Renova foi criada para reparar, compensar e restaurar os danos causados 

pelo rompimento da barragem de Fundão. Em decorrência desse desastre, muitas áreas 

foram atingidas e pessoas e comunidades tiveram seus modos de vida impactados, tendo 

sido privadas do exercício e da fruição de direitos fundamentais, como o meio ambiente e o 

uso da terra, a moradia, o acesso à água e à alimentação, à educação, às práticas culturais e 

religiosas, às atividades econômicas, pesqueiras e agropecuárias, dentre outros. 

                                       
5 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governança) anexo 2. 
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Neste sentido, a instituição trabalha na execução de uma série de ações e medidas 

necessárias à reparação das comunidades e dos municípios atingidos, por meio de seus 

programas que são baseados em duas principais frentes: remediação e compensação. A 

primeira consiste em restaurar e restabelecer as comunidades e recursos impactados pelo 

rompimento da barragem. Já a frente de compensação visa a substituir ou compensar o que 

não é passível de remediação.  

O TTAC possui uma linguagem programática para endereçar a reparação, ou seja, 

prevê a implementação de 42 programas entre socioeconômicos e socioambientais. Na 

liguagem de direitos humanos, tais programas visam a reparar direitos, que são direitos 

humanos, dentre eles o direito humano à moradia digna, a partir do programa do 

reassentamento e reconstrução de vilas, objeto do presente documento. 

De acordo com os Princípios Orientadores da Organização das Nações Unidas sobre 

Empresas e Direitos Humanos (POs, 2010)6, é dever do Estado garantir o respeito (“fulfill”) e 

proteger dos abusos contra os direitos humanos cometidos por terceiros, inclusive as 

empresas; é responsabilidade das empresas (e instituições do 3º setor) respeitar os direitos 

humanos (incluindo sua cadeia de valor); e é dever dos Estados e das empresas (e instituições 

do 3º setor) garantir que vítimas de violações de direitos humanos tenham acesso a medidas 

de reparação e remediação apropriadas e efetivas.  

Para garantir este respeito aos direitos humanos, foi prevista na Cláusula 223 do TTAC 

a elaboração de uma política específica sobre o tema. Mais do que princípios abstratos, a 

Política de Direitos Humanos da Fundação Renova (2018)7 prevê a adoção de ações 

                                       
6 ONU. Princípios Orientadores da Organização das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. 
Disponível online em https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. 
Último acesso em 03/05/2021. 
7 Política de Direitos Humanos da Fundação Renova (2018). Disponível online em 
https://www.fundacaorenova.org/wp-
content/uploads/2018/10/politicadedireitoshumanosfundacaorenova.pdf. Último acesso em 03/05/2021 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2018/10/politicadedireitoshumanosfundacaorenova.pdf
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2018/10/politicadedireitoshumanosfundacaorenova.pdf
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concretas voltadas a construção de uma cultura de direitos humanos ao longo do processo 

da reparação.  

Buscando mais aderência aos POs e visando implementar a Política de Direitos 

Humanos da Fundação Renova, foram estabelecidas as Diretrizes de Direitos Humanos 

(2020)8 a serem implementadas pelas áreas e programas da organização. À Gerência de 

Direitos Humanos (GDH) cabe monitorar a implementação dessas diretrizes no âmbito da 

atuação da Fundação Renova. Vale destacar ainda os pilares de atuação dessa gerência: 

i. Educação e promoção do respeito aos Direitos Humanos, voltados à formação de 

colaboradores e terceirizados, por meio de treinamentos online e presenciais, 

diálogos e palestras, produção de materiais didáticos, realização de campanhas de 

sensibilização, dentre outros;  

ii. Prevenção de impactos adversos aos Direitos Humanos por meio de análises e 

monitoramento de riscos no âmbito dos programas e áreas da instituição;  

iii. Remediação de casos individuais impactados negativamente ao longo do processo 

de reparação. 

 

III. MARCOS NORMATIVOS DE PROTEÇÃO DO DIREITO HUMANO À MORADIA DIGNA 

a) Normas Internacionais 

O direito humano a um padrão de vida adequado está previsto na legislação 

internacional de proteção aos direitos humanos desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948). O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966, 

artigo 11.1) prevê a moradia digna como componente desse padrão de vida adequado: “Os 

Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a um nível de 

                                       
8 Diretrizes de Direitos Humanos da Fundação Renova (2020) 
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vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e habitação 

suficientes, bem como a um melhoramento constante das suas condições de existência.9”  

Destacam-se os Comentários Gerais nº 4 e nº 7 do Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais10 a esse artigo 11.1 do Pacto supramencionado.  O Comentário Geral nº 4 

enumera os seguintes componentes do direito humano à moradia adequada: a segurança 

jurídica da posse; a disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura; custo 

suportável; habitabilidade; acessibilidade; localização e adequação cultural.  

Já o Comentário Geral nº 7 trata especificamente da questão das remoções forçadas 

e prevê que, nos casos em que ela é considerada justificável, deve ser realizada conforme a 

legislação internacional dos direitos humanos e os princípios gerais de razoabilidade e 

proporcionalidade, não devendo ocasionar indivíduos "sem-teto" ou vulneráveis à violação 

de outros direitos humanos. Onde aqueles afetados são incapazes para prover, por si 

mesmos, o Estado deve tomar todas as medidas apropriadas, de acordo com os recursos 

disponíveis, para garantir uma adequada alternativa habitacional, reassentamento ou 

acesso à terra produtiva, conforme o caso.  

 

b) Normas Nacionais  

A Constituição Federal de 1988 contempla diversos dispositivos que elencam o 

direito à moradia no rol dos direitos fundamentais, conferindo a ele inviolabilidade e 

proteção jurídica numa dimensão de tutela à dignidade humana do indivíduo (art. 5º, XI). No 

art. 6º, o direito à moradia é considerado como direito fundamental no campo dos direitos 

                                       
9 ONU. Pacto Internacional sobre Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (1966). Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm . Último acesso em 03/05/2021. 
10 ONU. Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Comentários nº 4 e nº 7 ao artigo 11.1 do Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx. Último acesso em 03/05/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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sociais reiterando sua importância como instituto a ser protegido e preservado. O art. 182, 

da Constituição estabelece como princípios fundamentais da política urbana a função social 

da propriedade e as funções sociais da cidade. O art. 183 reconhece o direito à posse para 

fins de moradia social por meio da usucapião urbana e da concessão de uso.  

Além disso, a legislação brasileira trata da proteção ao direito à moradia e à cidade 

de maneira significativa em vários textos normativos, especialmente no Estatuto da Cidade 

(Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), dentre outros.  

 

IV. O PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO RENOVA  

No sentido de garantir o direito humano à moradia digna, conforme parâmetros 

previstos na legislação internacional e nacional, no contexto do pós rompimento da 

barragem de Fundão (2015), a Fundação Renova executa o Programa de Reassentamento, 

previsto nas Cláusulas 76 a 78 do TTAC, que estabelece ações para a recuperação, 

reconstrução e realocação das comunidades de Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo e 

Gesteira. O Programa também atende algumas propriedades rurais no município de Mariana 

e Barra Longa, as quais foram consideradas elegíveis. São medidas asseguradas no âmbito 

do Programa de Reassentamento: 

a) Disponibilização de moradias temporárias, dentro da necessidade das famílias 

(número de cômodos/acessibilidade) logo após o rompimento; 

b) Direito à informação e participação por meio de comissões de moradores das 

comunidades impactadas – Bento Rodrigues, Paracatu e Comissão de área rural – 

para discussões sobre o processo de reassentamento – que atualmente se reúnem 

mensalmente com participação da Fundação Renova e Assessoria Técnica /– Cáritas. 

c) Contratação de assessoria técnica independente – a Cáritas Brasileira – que 

acompanha as comunidades atingidas nas discussões envolvendo os programas 



 

 

9 

socioeconômicos e socioambientais, sendo todas as metodologias de trabalho 

elaboradas pela FUNDAÇÃO validadas pela comissão de moradores e sua respectiva 

assessoria técnica e; 

d) Atendimento ao Padrão de Desempenho 05 do IFC/Banco Mundial – aquisição de 

terras e Reassentamento Involuntário, que prevê como diretrizes: prever, evitar e 

minimizar os impactos ambientais e sociais adversos decorrentes da aquisição de 

terra ou de restrições de uso; realizar as atividades somente após a divulgação 

apropriada de informações, consulta e a participação das partes afetadas; 

aperfeiçoar ou recuperar os meios de subsistência e os padrões de vida das pessoas 

deslocadas e melhorar as condições de vida dos reassentados. 

O programa busca referências também nas recomendações da ONU, por meio do 

Manual de Moradia Adequada11, que propõe a atenção ao direito à moradia nos âmbitos de 

infraestrutura, privacidade, acesso a serviços e segurança na medida em que pretende 

atender a todos os requisitos e a legislação ambiental vigentes com: 

i. Envolvimento dos órgãos ambientais competentes na busca de soluções sustentáveis 

e garantia de celeridade nos processos de licenciamento do reassentamento; 

ii. Realização, junto à comunidade reassentada, de trabalhos de educação ambiental, 

com objetivo de proporcionar o uso consciente e responsável das áreas do 

reassentamento e  

iii. Implantação de infraestruturas ambientalmente sustentáveis no reassentamento, 

como, por exemplo, no sistema de saneamento básico. 

                                       
11 Office of the UN High Commissioner for Human Rights. UN HABITAT. The Right To Adequate 
Housing. Disponível online em: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_en.pdf. Último acesso em 27 
de abril de 2021. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_en.pdf
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A complexidade da situação exige que algumas referências sejam levadas em 

consideração, não somente sob a ótica de reassentamentos, mas também a partir de 

normativas ambientais e de direitos humanos. Dessa forma, o programa buscou referências 

em modelos e na própria legislação, que pudessem referendar o trabalho a ser implantado12. 

 

IV.I. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO PARTICIPATIVO NO 
REASSENTAMENTO 
 
 O processo de Reassentamento das comunidades atingidas pelo rompimento da 

barragem de Fundão, desde sua fase inicial, tem como principal premissa a participação ativa 

das comunidades e famílias elegíveis, em seu próprio tempo, em consonância com as boas 

práticas e orientações de organismos nacionais e internacionais que versam sobre o tema. 

Ocorre que os processos de reassentamento em comento, por serem decorrentes de 

um desastre, guardam muitas particularidades e ineditismos, que podem ser verificados 

desde a escolha das áreas anfitriãs pelas comunidades atingidas.  

A escolha das áreas anfitriãs para os reassentamentos foi iniciada em janeiro de 2016 

tendo como processo metodológico a realização de diversos encontros com a comunidade 

que contou com as seguintes macro etapas: 

1. Discussão e definição de critérios que direcionaram o levantamento de terrenos 
possíveis para os reassentamentos por meio de assembleias: 

a) Bento Rodrigues:  

Para Bento Rodrigues, houve organização anterior da comunidade para definição dos 

critérios a serem considerados para escolha do terreno em assembleia realizada no dia 

                                       
12 São referências do Programa de Reassentamento: (i) Padrão de Desempenho 05 – IFC, Banco Mundial; (ii) 
Lei 10.257, Estatuto das Cidades (10/07/2001); (iii) Manual operacional do Banco Mundial para 
reassentamentos, OP 4.12 de DEZ/01 e (iv) Direito a Moradia adequada ONU – SDH 2013. 
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27/01/16. Os quais se encontram sintetizados abaixo, contendo as pactuações e 

atendimentos contemplados na sua execução: 

 

Priorização Critérios para 
levantamento de 
terrenos 

Pactuação 

1º Qualidade do solo para 
plantio e criação animal 

O terreno escolhido proporciona a retomada 
das atividades produtivas existentes na área de 
origem. Estão previstas ações de manejo para 
melhoria do solo e implantação de práticas 
sustentáveis para uso da terra. 

2º Oferta hídrica e 
proximidade de 
nascentes 

Está garantida oferta hídrica para consumo 
humano e as atividades produtivas. O terreno 
escolhido possui duas nascentes, além do 
Córrego da Lavoura que atravessa a 
propriedade. Previsão de poços artesianos 
para atendimento áreas de sítios. 

3º Saúde – a área deve ter 
acesso fácil à serviços 
públicos de saúde 

O Posto de Saúde e Serviços se encontra 
construído na área da Lavoura. A próxima fase 
é sua equipagem que será feita em 
consonância com a Secretaria de Saúde do 
Município.  

4º Terreno adequado para 
implantação de sistema 
de esgoto 

A Estação de Tratamento de Esgoto já se 
encontra concluída, assim como a rede coleta. 
A ETE possui sistema de lagoa de aeração, 
sendo referência para a região como prática 
sustentável no tratamento de efluentes, 
devido seu baixo custo operacional e eficiência 
no tratamento. 

5º Segurança Pública da 
área – a área deve ter 
acesso fácil às rotas de 
policiamento 

Para além da rota de policiamento, se encontra 
finalizada a obra do Posto Policial e Guarda 
Civil. 

6º Área com qualidade 
ambiental e que 
promova segurança 

Está previsto área verde de 40 Ha da área 
urbanizada, além de 57 Ha de reserva legal, 65 
Ha de área de preservação permanente e 26 Ha 
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ambiental, distante de 
áreas suscetíveis a 
enchentes, não sujeita 
à deslizamentos de 
terra e operações 

de compensação ambiental o que preservará 
90Ha de mata nativa. 
O perímetro a ser ocupado pelo 
Reassentamento não está em área de 
alagamento, seguindo as orientações e normas 
técnicas necessárias para ocupação das áreas 
de declividade que exigem contenções. 
Atualmente, não há operações industriais nas 
proximidades do terreno. 

7º Facilidade de Acesso 
(proximidade do 
asfalto) 

A área escolhida está mais próxima da rodovia 
estadual MG-129. Além disso, já está 
implantado asfaltamento ao longo dos 4km 
(trevo da rodovia MG-129 ao 
Reassentamento). 

8º Topografia adequada 
(relevo não acidentado) 

A propriedade está inserida numa região de 
relevo tipicamente acidentado. Considerando 
os terrenos estudados, o terreno definido para 
o reassentamento apresenta as melhores 
condições topográficas para ocupação urbana. 

9º Facilidade de acesso à 
transporte público 

A disponibilização de serviço de transporte 
público é de responsabilidade da gestão do 
município e seu formato será definido quando 
da ocupação da área de Reassentamento. 

10º Proximidade da cidade 
de Mariana (máximo de 
24 km) 

A área do Reassentamento está localizada a 8 
Km da sede de Mariana. 

11º Local com potencial de 
desenvolvimento 
econômico. 

O Reassentamento está inserido em região 
com diversas potencialidades para 
desenvolvimento de ações produtivas e 
turísticas. 

12º Área distante de 
operações e processos 
industriais 

Atualmente, não há operações industriais nas 
proximidades do terreno. 

13º Aspectos Ambientais ao 
redor da área (estar 
longe de áreas como 
aterros/ lixões, poeira, 
etc) 

O Reassentamento dista 4km do aterro 
sanitário do município de Mariana. Este aterro 
passou por processo de reestruturação e 
regularização de sua licença ambiental como 
medida compensatória pela Fundação Renova. 
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Essa restruturação é uma condicionante 
ambiental para ocupação do Reassentamento. 
 

14º Avaliação imobiliária 
das áreas do entorno 

Embora este tenha sido um critério definido 
pela própria comunidade para escolha de 
terreno do Reassentamento, ao longo do 
processo, a comunidade solicitou a criação de 
um cinturão verde em torno da área do 
reassentamento para manutenção dos limites 
nova vila de maneira que não houvesse 
expansão, descaracterização do modo vida de 
anterior. 
De toda forma, a área do Reassentamento de 
Bento Rodrigues fica à 8km da área urbana do 
município de Mariana, havendo um potencial 
de integração com o eixo urbano e valorização 
imobiliária. 

15º Ser uma área com 
possibilidade de 
expansão imobiliária e 
assim permitir o 
crescimento futuro do 
novo distrito 

16º Proximidade com a rota 
do projeto Estrada Real 
(considerando o apelo 
turístico) 

Estudo de viabilidade para adequação de rota 
em desenvolvimento, o qual será 
oportunamente discutido e apresentado as 
partes responsáveis. 

17º Estar próximo ao Bento 
(região Leste), sendo 
está uma forma de 
manter proximidade e 
evitar o isolamento da 
comunidade de 
Camargos 

O Reassentamento de Bento Rodrigues se 
mantém localizado no distrito de Camargos. 

* Para visualizar os itens constantes dos critérios 3º, 4º, 5º e 7º, clique no link do Tour virtual: 
https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/bento-rodrigues/ 

 

Vale dizer que o imóvel escolhido pela comunidade de Bento, em setembro de 2016, 

para construção do reassentamento, adquirido e pago pela Fundação Renova, era de 

propriedade da empresa ArcelorMittal. Em outubro de 2016 foi lavrada a escritura pública 

de compra e venda entre ArcelorMittal e Fundação Renova, tendo como o objeto à área 

anfitriã do reassentamento no lugar conhecido como “Lavoura”. 

https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/bento-rodrigues/
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Ocorre que a partir de a partir de 20 de novembro de 2016, passou a ser obrigatório 

o georreferenciamento e certificação junto ao INCRA dos imóveis com mais de 100 hectares 

para alteração do registro imobiliário, a exemplo o registro da compra e venda.  

A ArcelorMittal, proprietária da área, não conseguiu obter a anuência de todos os 

confrontantes, que alegavam problemas nas delimitações do imóvel. De modo que em 

dezembro de 2016 foram iniciadas discussões acerca das formas alternativas para a 

efetivação da transmissão da propriedade. Tem-se aqui um exemplo típico de problema 

fundiário complexo que requer tempo e profissionais altamente especializados.  

Além disso, o Decreto estadual nº 44.646/200713, do Estado de Minas Gerais, que 

regulamenta a submissão de projetos de loteamentos e desmembramentos de áreas para 

fins urbanos nos municípios mineiros, impõe restrições para loteamentos que possuem 

terreno com declividade acima de 47%, o que era o caso do reassentamento de Bento, uma 

vez que uma parte pequena do terreno estava nesta condição. Quando da escolha do terreno 

pela comunidade, a Fundação Renova já havia se comprometido a retificar essa declividade, 

mas a norma foi interpretada de forma restritiva. 

Com isso, em junho de 2017, foi realizada audiência pública na qual se concluiu pela 

necessidade de adequação do projeto urbanístico em relação às restrições legais para 

loteamentos com áreas com declividade acima de 47%, tal como previsto no decreto 

estadual. 

Superado esses e outros desafios no percurso, ao final de 2017 deu-se a aprovação 

do projeto de lei complementar que tornaria a área anfitriã uma área de expansão urbana, 

                                       
13 MINAS GERAIS. Decreto nº 44.646, de 31 de outubro de 2007. Disciplina o exame e anuência prévia pelo 
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede para aprovação de projetos 
de loteamentos e desmembramentos de áreas para fins urbanos pelos municípios. Diário Oficial [de] Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 01 nov. 2007. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/ consulte/ legislacao/ 
completa/completa.html?num=44646&ano=2007&tipo=DEC 
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para fins de implantação do reassentamento coletivo, culminando com a sanção da lei 

complementar, solucionando finalmente a regularização fundiária.  

No início de 2018, a Fundação ratificou as premissas e diretrizes norteadoras da 

política de reassentamento junto à Comissão de Atingidos e Ministério Público, 

possibilitando que os trabalhos subsequentes voltassem ao seu curso normal. 

Em fevereiro daquele ano foi realizada a primeira audiência para definição das 

diretrizes de reparação do direito à moradia, em que foram discutidas 86 premissas para o 

reassentamento, e aprovadas e homologadas 79, após quatro audiências judiciais. Tais 

premissas foram definidas pelas partes (MP, Comissão de Atingidos, Assessoria técnica, 

empresas e Fundação Renova) e levadas à homologação em juízo. 

Depois disso, o traçado do parcelamento foi arduamente estudado na busca pela 

conciliação da topografia do terreno com o traçado original do distrito atingido, de forma a 

guardar as relações de vizinhanças e o modo de vida da Comunidade. Este processo 

demandou muito tempo, muito superior ao prazo médio de desenvolvimento de um projeto 

de parcelamento. 

Somente depois de superados todos os entraves ora descritos, foi possível a 

aprovação do projeto conceitual pela comunidade, enquanto se desenrolavam as discussões 

com o Município de Mariana para a publicação dos decretos que declarariam a área anfitriã 

como de interesse social e de utilidade pública, para fins de desapropriação.  

Um processo de reassentamento com este nível de complexidade e de participação, 

envolvendo tantos entes e cuja implantação se deu em paralelo à construção de suas 

premissas e diretrizes, é inédito, e por mais que a celeridade seja um desejo, ela não pode 

ser um limitador para a reparação integral do direito à moradia. 

Como exemplo desses desafios, podemos citar a premissa estabelecida de estruturar 

um parcelamento que buscou recompor as relações de vizinhança com base na origem, ao 

mesmo tempo atendendo o marco legal e à topografia. 
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Outro diferencial dos reassentamentos coletivos empreendidos pela Fundação 

Renova está no fato dos projetos das casas serem elaborados e desenvolvidos em conjunto 

por arquitetos disponibilizados para cada núcleo familiar. 

O compromisso estabelecido visa construir moradias customizadas às famílias e suas 

demandas, por isso o tempo de elaboração do projeto é variável. Da mesma forma, as obras 

também demandam mais tempo e complexidade de execução, pois cada moradia é 

executada de um modo específico, a fim de manter a adequação ao projeto arquitetônico, à 

estrutura e aos acabamentos escolhidos pelas famílias. 

Essa metodologia não é um modelo usual em outros projetos de reassentamentoque 

adotam o desenvolvimento de no máximo 3 tipologias habitacionais de modo a garantir 

velocidade de produção de escala, com uniformidade maior e controle construtivo. 

 

b) Paracatu de Baixo 

A validação dos critérios se deu em assembleia realizada no dia 25/01/16. Abaixo, 

segue o quadro com os critérios estabelecidos e o contexto pactuado para sua aplicação. 

 

Priorização Critérios para 
levantamento de 
terrenos 

Pactuação 

1º Abastecimento de Água Está garantida oferta hídrica para consumo 
humano e as atividades produtivas. O terreno 
escolhido possui 23 nascentes, além do 
Córrego da Coelho que atravessa a 
propriedade. Previsão de poços artesianos e 
nascentes para atendimento áreas de sítios. 

2º Disponibilidade de 
Energia 

Foi implantada linha de transmissão de 
energia para abastecimento da comunidade a 
ser operada pela concessionária (CEMIG). 

3º Proximidade à Paracatu 
de Baixo 

A área do Reassentamento está a menos de 
1km da comunidade atingida. 
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4º Facilidade de Acessos Implantando acesso alternativo que reduziu a 
distância do núcleo reassentado à sede 
Mariana. 

5º Acesso à Transporte 
Público 

A disponibilização de serviço de transporte 
público é de responsabilidade da gestão do 
município e seu formato será definido 
quando da ocupação da área de 
Reassentamento. 

6º Manutenção da 
Vizinhança de Paracatu 

A área do Reassentamento está a menos de 
1km da comunidade atingida. 

7º Relevo - Topografia 
Adequada 

A propriedade está inserida numa região de 
relevo tipicamente acidentado. 
Considerando os terrenos estudados, os 
terrenos definidos para o reassentamento 
apresentam as melhores condições 
topográficas para ocupação urbana e para as 
atividades produtivas. 
 

Para visualizar os itens constantes dos critérios 4º e 7º,  clique no link do Tour virtual: 
https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/paracatu-de-baixo/ 
 

Importante considerar que para a definição dos critérios para a escolha dos terrenos para 

os Reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, foram realizadas as seguintes 

etapas: 

i. Apresentação dos estudos técnicos dos terrenos elencados para os 

reassentamentos; 

ii. Apresentação das áreas anfitriãs propostas para as comunidades por meio de 

visitação aos terrenos, visitas virtuais e materiais de comunicação; 

iii. Discussão coletiva sobre formato de escolha da área anfitriã por meio de grupos 

de trabalho semanais; 

https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/paracatu-de-baixo/
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iv. Escolha das áreas anfitriãs após apresentação detalhada das informações e 

processo de votação construído e definido junto aos representantes das 

comunidades.  

Todo o processo foi amplamente acompanhado pelos órgãos públicos competentes, 

tendo sido os eventos de votação das áreas anfitriãs realizadas com a presença do Ministério 

Público e conduzido por auditores externos, garantindo a conformidade do processo. 

A partir da definição das áreas anfitriãs foram sequenciadas as discussões junto aos 

atingidos para a elaboração dos projetos conceituais urbanísticos das novas localidades. 

Como ainda não existiam informações cadastrais das famílias em função da restruturação do 

processo de Cadastro proposto pelo Ministério Público e Assessoria Técnica dos atingidos – 

Cáritas, foram desenvolvidas metodologias para levantamento de informações que 

pudessem subsidiar a estruturação dos projetos conceituais, bem como a continuidade do 

processo de Reassentamento. As seguintes etapas foram realizadas durante o período de 

2016 a 2018: 

i. Autodelimitação dos terrenos, com base nas áreas de origem, realizada pelas famílias 

por meio de oficinas e plantões de atendimento. 

ii. Levantamento de expectativas por meio de metodologia participativa que objetivou 

coletar as necessidades e os anseios dos atingidos para subsidiar a elaboração dos 

planos conceituais urbanísticos das novas comunidades. As oficinas resultaram em 

um importante registro das expectativas das comunidades que foi validado, 

documentado e formalmente entregue aos atingidos.  

iii. Oficinas para construção dos projetos urbanísticos conceituais que tiveram formato 

de execução elaborado junto às comissões de atingidos e sua assessoria técnica – 

Cáritas. Foram diversas oficinas realizadas com ampla participação da comunidade, 

ora por grupos reduzidos, ora em formatos ampliados que contaram com a utilização 
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de diversos recursos de comunicação e mediação para proporcionar clareza e 

compreensão das informações pelas famílias. 

iv.  A aprovação dos projetos urbanísticos conceituais também contou com metodologia 

específica construída de forma dialogada com a comissão de atingidos e assessoria 

técnica. Foram realizadas assembleias com ampla participação da comunidade, 

órgãos públicos competentes e Ministério Público de Minas Gerais. Somente após a 

aprovação dos planos conceituais foi possível sequenciar as etapas relacionadas aos 

processos de licenciamento e as autorizações necessárias para o início das obras. 

Bento Rodrigues 

Data: 29/01/2018 

Paracatu de Baixo 

Data: 13/09/2018 

Percentual de 

aprovação 

Nº de famílias 

votantes 

Percentual de 

aprovação 

Nº de famílias 

votantes 

99% 180 97% 98 

 

Importante ressaltar que os processos seguiram as mesmas etapas, contudo 

guardaram as particularidades e as adaptações necessárias para cada uma das comunidades. 

 

IV. II. O PROCESSO DE CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS  

A metodologia do Cadastro Integrado foi desenvolvida com a participação de 

representantes de instituições públicas e demais entidades que compunham as instâncias 

de Governança da Fundação Renova, especialmente, aquelas vinculadas à Câmara Técnica 

de Organização Social (CTOS). Entre elas, destaca-se o Ministério da Cidadania, órgão gestor 

do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o qual gerenciava 

o cadastro de quase 30 milhões de famílias brasileiras, e servia como base para tomada de 

decisões e concessões de programas sociais, como o Programa Bolsa Família. O Cadastro 
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Integrado foi iniciado em julho de 2016 e se estendeu por toda a bacia Rio Doce com exceção 

do município de Mariana. 

Mesmo com o embasamento apresentado para construção da metodologia de 

Cadastro, não houve anuência dos representantes das comunidades atingidas de Mariana, 

bem como do Ministério Público para início do processo, uma vez que apresentavam a 

necessidade da avaliação prévia da assessoria técnica dos atingidos – Cáritas. A partir de 

então, estabeleceu-se um plano de trabalho iniciado em março de 2017 e que culminou em 

reuniões semanais entre técnicos da Fundação Renova, Cáritas, famílias atingidas e 

representante do Ministério Público para rediscussão do processo de cadastramento a partir 

de eixos propostos pela Cáritas.  

Esse processo de discussão se estendeu até o mês de outubro de 2017, com ampla 

produção, troca de materiais técnicos, consensos construídos e um novo instrumental.  

Além disso, por liberalidade, a Caritas acrescentou outras etapas de coleta de 

informações junto às famílias (Cartografia Social e Tomada de Termo), ampliando o processo 

de levantamento de informações. Ressalta-se ainda que das quatro etapas do processo de 

cadastramento da Cáritas - Aplicação de formulário, Laudo de perdas e danos, Cartografia 

Social e Tomada de termo-, a Fundação Renova, participa apenas das duas primeiras.  

Ao longo do processo de aplicação ocorreram diversas reuniões técnicas a fim de 

ajustar o andamento das etapas e a adequação do cronograma de aplicação de 

responsabilidade da Cáritas, tendo seu início em janeiro de 2018 e previsão inicial de 

conclusão para março de 2019. Essa data foi repactuada para início de 2020 para abarcar 

nova listagem (140 núcleo familiares) apresentada pela Cáritas consolidada no ano de 2019, 

porém é sabido que até o momento essas pessoas não tiveram o processo cadastral 

concluído. Atualmente, há negociação em curso para repactuar o prazo de conclusão do 

cadastro considerando as solicitações realizadas até 2019. 
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Fundamental destacar os impactos relacionados ao prolongamento do processo de 

cadastramento dos atingidos em Mariana, base fundamental para subsidiar o processo de 

reparação. Consequentemente, o reassentamento precisou utilizar as informações 

disponíveis por meio de metodologias alternativas executadas (autodelimitação, 

levantamento de expectativas, cadastro emergencial/Defesa Civil). 

Após a finalização das discussões sobre o Cadastro dos Atingidos, e diante da 

complexidade das tratativas ligadas à viabilização do processo de reassentamento das 

famílias atingidas, em janeiro de 2018, a Renova apresentou um compilado de acordos 

firmados relativos ao Reassentamento, considerando, inclusive a sistematização das 

discussões para reformulação do cadastro relacionadas a este tema.  

A partir disso, a Cáritas desenvolveu um conjunto de diretrizes e apresentou à Renova. 

O documento apresentando pela assessoria foi analisado e discutido entre atingidos, 

Ministério Público, Cáritas e Renova resultando no conjunto de Diretrizes Gerais de 

Reassentamento que determina as políticas de atendimento a serem praticadas pela 

Fundação Renova no processo de reparação do Direito à Moradia. As diretrizes foram 

firmadas em audiências em que as partes interessadas buscaram estabelecer consenso, a 

partir de análises e negociações sobre material.  

O processo de discussão ocorreu no ano de 2018, sendo registrado nas Atas de 

Audiências dos Autos dos processos 0400.17.004149-7 e 0400.15.004335-6, dos dias 06 de 

fevereiro, 27 de março, 07 de julho e 28 de agosto deste ano. 

Ao todo, foram homologadas 79 diretrizes que abarcam temas como: moradia digna, 

segurança da posse, disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, 

habitabilidade, acessibilidade, bem como a retomada das atividades produtivas, dos modos 

de vida e o acesso igualitário aos bens coletivos das comunidades. 

 Durante os meses subsequentes de 2018 e 2019 foram realizadas assembleias do 

Grupo de Trabalho - GT Interdisciplinar/Moradia, instituído conforme os termos da ata de 
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audiência do dia 27.03.2018 no âmbito da ACP. Esses encontros contavam com a 

participação dos representantes da Samarco Mineração S.A, da Vale S.A, da BHP Billiton 

Brasil Ltda., da Fundação Renova, da Comissão de Atingidos de Mariana (CABF), da 

Assessoria Técnica dos atingidos de Mariana – Cáritas, na presença do Promotor de Justiça 

(MPMG), tendo como objetivo acompanhar as ações e a implantação dos reassentamentos 

e, especialmente, nesses espaços ocorreram as definições da aplicabilidade metodológica de 

diretrizes acordadas.  

Destaca-se as discussões em âmbito público e participativo sobre o momento de 

adesão das famílias às modalidades de atendimento, sendo elas: reassentamento coletivo, 

familiar e reconstrução. Por liberalidade da família, cabe ainda a reparação do direito à 

moradia por meio do pagamento em pecúnia. 

As discussões sobre o tema avançaram, ficando estabelecido na diretriz de nº 2 de 28 

de agosto de 2018 em que a assinatura do termo de opção de modalidade de reparação ao 

direito à moradia para famílias com direito ao reassentamento coletivo, “será após a 

aprovação do projeto de construção pelos órgãos municipais competentes”, e que, “a partir 

da assinatura do TERMO DE OPÇÃO, o atingido dispensa definitivamente as demais 

modalidades de atendimento, não havendo nenhuma limitação de tempo para que a família 

tome sua decisão.  

Neste mesmo documento, na diretriz de nº 5, fica também definido que a assinatura 

do termo de opção para atingidos com direito ao reassentamento familiar que o momento 

para adesão e assinatura do TERMO DE OPÇÃO será após a conclusão das vistorias do imóvel 

escolhido pelo atingido para aquisição. Podendo o atingindo, oriundo dos reassentamentos 

coletivos, retornar a essa modalidade mesmo após ter conhecido diversos imóveis. Destaca-

se ainda que não há restrição no número de imóveis indicados para análise e estudos, nem 

limite de prazo para escolha do imóvel definitivo ou migração para outra modalidade. 

Importante conhecer tais aspectos, pois ao disponibilizar a cada família uma ampla escuta 
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sobre seus interesses e tomada de decisão, o prazo para cumprimento da entrega dos 

reassentamentos se altera. 

É relevante também pontuar que o instrumento utilizado para comprovação dessas 

etapas foi elaborado com a participação da Assessoria Técnica dos atingidos – Cáritas e 

aprovado em março de 2019 pela 1ª Promotoria de Justiça de Mariana.  

Após aprovação do projeto urbanístico do reassentamento de Bento Rodrigues, 

foram realizadas discussões junto à comunidade acerca do início dos atendimentos das 

famílias elegíveis para desenvolvimento de seus projetos arquitetônicos individuais. Essas 

discussões aconteceram ao longo dos meses de março, abril e maio de 2018 e, para tal, 

foram utilizadas as reuniões do GT Interdisciplinar/Moradia assim como reuniões específicas 

com a Comissão de Bento Rodrigues, sempre acompanhado pela sua Assessoria Técnica – 

Cáritas e representante do Ministério Público.  

A metodologia criada para desenvolvimento dos projetos arquitetônicos das 

moradias das famílias também contou com processo participativo e deliberativo. Os 

atendimentos às famílias para projeção das moradias foram iniciados em abril de 2019.  

Esta metodologia estabelece conexão com o modo de vida anterior e a perspectiva 

futura de moradia. Ela também busca habitabilidade necessária para a atual composição do 

núcleo familiar que irá residir na moradia. Assim, a construção de cada casa considera o 

projeto elaborado junto a cada família, garantindo as necessidades e a individualidade dos 

núcleos familiares. Esta metodologia foi dividida em 5 fases: 

Fase 1: Conhecer: nesta fase as famílias criam os laços com os profissionais (analista 

social e o arquiteto) que vão lhe atender, conhecem o modelo de atendimento, 

estabelecem agenda de encontros, entendem o papel do arquiteto e das normativas 

necessárias para garantir a qualidade da edificação. 

Fase 2: Lembrar: Nesta etapa, as famílias narram ao arquiteto como era a ocupação 
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do espaço na área de origem e através dela estabelecem referência espacial e 

funcional para o desenvolvimento da nova moradia.   

Fase 3: Criar: Nesta fase as famílias estabelecem sua expectativa de futuro e definem 

o programa da nova moradia.  

Fase 4: Ajustar: nesta fase as famílias ajustam o produto apresentado pelo arquiteto, 

fruto da fase anterior.  

Fase 5:  Escolher materiais: nesta fase as famílias escolhem os materiais de 

acabamento da moradia.  

Neste processo, a Fundação Renova sempre buscou respeitar o tempo e a 

disponibilidade que cada núcleo familiar leva para definir seu projeto.  

Para a fase de construção das casas também foi pactuada metodologia onde as 

famílias acompanham a construção das suas casas. Elas visitam as obras nas principais fases 

de execução. Sempre que solicitada pelas famílias, a Fundação Renova organiza visita 

extemporânea à obra e, mensalmente, a Comissão de Atingidos e sua assessoria técnica 

Cáritas fazem visitas de acompanhamento de obras.   

Para os projetos de uso coletivo, também houve participação das comunidades na 

definição de cada projeto com mais de 09 reuniões e oficinas. Em Bento Rodrigues foram 

realizados 05 encontros e em Paracatu realizados 04 encontros. Destaca-se que foram várias 

as instâncias em que os bens coletivos foram ou ainda estão sendo discutidos. São elas: rodas 

de conversa, reuniões com órgãos públicos (Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde), 

encontros informativos, fóruns de Grupo de Trabalho GT's e reuniões com a Arquidiocese. 

Escola, parques ecológicos, áreas verdes, praças, posto de saúde e serviços, sedes de 

associações, sítios arqueológicos, cemitérios e as áreas de lazer e esporte foram 

desenvolvidos em metodologia específica, com participação da comunidade e os entes 

públicos responsáveis pelo funcionamento destes equipamentos.  
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A modalidade de Reassentamento Familiar, por sua vez, é disponibilizada para 

atendimento daquelas famílias antes vinculadas aos reassentamentos coletivos e que 

optaram por essa modalidade de atendimento, bem como aquelas famílias oriundas de 

propriedades rurais atingidas. Nesta modalidade de atendimento, as famílias são apoiadas 

na busca e aquisição de imóveis disponíveis no mercado imobiliário. 

Em atendimento ao determinado no TTAC e no conjunto de Diretrizes, foram definidos 

os procedimentos para operacionalização do Reassentamento Familiar pela Fundação Renova, 

os quais foram apresentados e validados nas instâncias participativas de discussão com 

Ministério Público, Comissão de Atingidos, comunidades atingidas e sua Assessoria Técnica – 

Cáritas.  

As atividades contidas nesta modalidade de reparação compreendem o período no 

qual as famílias serão acompanhadas pela equipe técnica na busca de um imóvel. As fases 

de acompanhamento às famílias no Reassentamento Familiar incluem:  

 reunião de apresentação da modalidade;  

 apresentação de banco de imóveis, a partir do qual a família pode indicar imóveis de 

interesse contidos no banco ou mesmo trazidos pela própria família, de acordo com 

seu atendimento devido;  

 vistorias e estudos técnicos (habitabilidade, aptidão produtiva, pericial e avaliação 

imobiliária) do imóvel escolhido, coleta de documentação preliminar e elaboração 

dos Cadernos Imobiliários; 

 aprovação pela família do Caderno Imobiliário que traz os estudos da propriedade 

escolhida; 

 negociação do imóvel pela Renova; 

 adesão definitiva da família a essa modalidade de atendimento após conclusão de 

acordo comercial; 
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 aquisição do imóvel e transferência de titularidade ao atingido; 

 encontros com as famílias para elaboração dos projetos arquitetônicos individuais de 

construção e/ou reforma dos imóveis adquiridos; 

 processo de emissão de licenças e alvarás para obra; 

 realização de obras e acompanhamento pelas famílias; 

 entrega do imóvel às famílias e planejamento de mudança em até 3 meses após a 

entrega, conforme desejo da família. 

Este processo, até culminar com a aquisição do imóvel, possui duas variáveis 

temporais determinantes: a resolução da família quanto ao imóvel escolhido e a situação de 

regularização fundiária do imóvel. Em ambos os casos, não há governabilidade por parte da 

Fundação Renova. 

Considerando a modalidade de reconstrução na qual a família opta pela 

permanência na área de origem, conforme também previsto em diretrizes, deve ser 

garantido a viabilidade técnica do imóvel e este deve ser reconstruído de forma que volte à 

condição similar ou melhor que o imóvel na situação anterior ao rompimento da Barragem 

de Fundão.  

Dentre estas etapas, destaca-se a implementação do Plano de Adequação 

Socioeconômico Ambiental (Pasea) que prevê ações tanto reparatórias quanto 

compensatórias divididas da seguinte forma: 

a. adequação ambiental das propriedades; 

b. recuperação e incentivo à produção agropecuária; 

c. Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER); 

d. reforma, reconstrução e nova construção de estruturas rurais. 
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IV. III. REASSENTAMENTO COLETIVO DE BENTO RODRIGUES 

O reassentamento coletivo de Bento Rodrigues possui 95% das obras de 

infraestrutura concluídas, considerando vias, drenagem, energia elétrica e esgoto das ruas. 

Houve também a conclusão das obras da estação de tratamento de esgoto, da ponte Sagrado 

Coração de Jesus, assim como do Posto de Saúde, Posto de Serviços e da Escola Municipal.  

No que se refere às obras de edificações particulares, foram concluídas 7 (sete) 

casas e 72 (setenta e duas) casas se encontram em construção. No total foram emitidos 

114 (cento e quatorze) alvarás para casas e 18 (dezoito) licenças para lotes vagos e 04 

alvarás para bens públicos. 

Dos demais bens de uso público e/ou coletivo, a Fundação Renova possui alvará para 

obras da Igreja Assembleia de Deus. O projeto do Cemitério já se encontra protocolado e 

aguarda emissão de alvará, e outros equipamentos coletivos estão em fase de 

desenvolvimento de projeto junto às entidades responsáveis, sendo eles: a Igreja São Bento 

e Igreja das Mercês (Arquidiocese de Mariana), sede da AHOBERO – Associação de 

Hortifrutigranjeiros de Bento Rodrigues, Quadra Poliesportiva e o Campo de Futebol, Sítio 

arqueológico, Parque da comunidade, Praça do encontro, Parque Linear, Salão Paroquial, 

Praça Central. 

 

IV. IV. REASSENTAMENTO COLETIVO DE PARACATU DE BAIXO 

Em Paracatu de Baixo, 6 (seis) casas se encontram com obras iniciadas. A montagem 

da escola, assim como vias de acesso à comunidade e às áreas dos lotes estão em fase de 

terraplanagem. As contenções dos lotes, obras de bueiros de drenagem pluvial, adutora de 

água tratada e rede de esgoto também se encontram em andamento. Mais de 60 projetos 

conceituais das casas foram concluídos.  
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Em relação aos bens coletivos, a Escola (infantil e de ensino fundamental), o Posto 

Avançado de Saúde e Posto de Serviços se encontram com alvará emitido. O Cemitério e o 

Campo de Futebol se encontram protocolados e aguardam emissão de alvará. O Salão 

Comunitário, a Igreja Católica e a Casa São Vicente de Paula encontram-se em fase de 

desenvolvimento de projeto junto à Arquidiocese de Mariana.  

 

IV.V. REASSENTAMENTO FAMILIAR 

Considerando que o processo de migração das famílias para o reassentamento 

familiar poderá ocorrer até a assinatura do termo de opção, ressalta-se que o universo de 

famílias e atendimentos está em constante variação.  

No momento, tem-se 144 famílias optantes pela modalidade de Reassentamento 

Familiar, sendo que, destas, 57 tiveram seus imóveis adquiridos.   

 

IV.VI. RECONSTRUÇÃO 

No que diz respeito à reconstrução, temos 13 famílias em atendimento, das quais 10 

famílias com casas concluídas e entregues e as demais em atendimento, com projetos 

conceituais aprovados e liberados para obra. 

Mais informações sobre o andamento das obras e entregas dos reassentamentos 

podem ser consultadas no endereço:  

https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/reassentamento-e-infraestrutura/ 

 

IV.VII. ATENDIMENTO EM MORADIAS TRANSITÓRIAS  

Atualmente, a Fundação Renova realiza atendimentos temporários relacionados a 

moradia de famílias elegíveis ao reassentamento por ocasião do deslocamento. Este 

https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/reassentamento-e-infraestrutura/
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atendimento temporário é disponibilizado por meio de pagamento de aluguel de imóvel de 

escolha da família ou transferência de recurso financeiro direto ao atingido, sendo de 

liberalidade de cada núcleo familiar a escolha pelo formato de atendimento.  

O atendimento temporário prevê também pagamento da diferença de tarifa de 

energia elétrica considerando diferença dos custos rurais x urbanos, além de pagamentos de 

valores relacionados à IPTU e a tarifa de água. Cabe a Fundação Renova também garantir a 

habitabilidade das famílias por meio de oferta de mobília e eletrodomésticos, bem como a 

adequações/melhorias nas moradias transitórias.  

Faz parte do suporte às famílias na escolha do imóvel para moradia temporária, a 

realização de laudos cautelares e a comunicação a respeito sobre localização do imóvel em 

áreas de risco, com base em informações oficiais da Prefeitura Municipal. Também é 

realizada pesquisa de avaliação anual para mapeamento de oportunidades de melhoria do 

atendimento da moradia temporária, atividade essa que está temporariamente suspensa 

devido a pandemia COVID.  

 

V. MECANISMOS DE ESCUTA E RECLAMAÇÃO (CANAIS DE RELACIONAMENTO) 

À luz dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (2010), também 

extensíveis a entidades do terceiro setor tais como a Fundação Renova, a instituição tem 

como premissa atuar de forma dialogada com as partes interessadas para construção das 

soluções que envolvem o processo de reparação. Para tal, disponibilizada os seguintes 

mecanismos de escuta e espaços de diálogo: 

 Escutas semanais: espaço de diálogo para atendimento às famílias elegíveis ao 

Reassentamento para tratativas diversas do processo. Os encontros ocorrem com 

participação da Assessoria Técnica dos atingidos – Cáritas, salvo em casos em que a 

família expressamente opta pela não participação. 
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 Envio da agenda semanal: agenda com todas as atividades do processo reparação 

realizadas em Mariana, incluindo as tratativas relacionadas às famílias elegíveis aos 

reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e propriedades rurais. A 

agenda é enviada à Comissão de Atingidos, Assessoria Técnica – Cáritas e Ministério 

Público. 

 

 Ouvidoria: A Ouvidoria é o canal da Fundação Renova para receber, registrar e 

investigar denúncias e reclamações relacionadas às comunidades atingidas pelo 

rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). Essas manifestações são 

tratadas pela área de Ouvidoria da Fundação Renova.  

E-mail: ouvidoria@fundacaorenova.org 

Telefone: 0800 721 0717  

 

 Canal confidencial: O Canal Confidencial recebe relatos sobre temas corporativos, 

relacionados ao descumprimento do código de conduta, normas internas ou 

legislação vigente por parte dos nossos colaboradores, terceiros contratados ou 

subcontratados. Todos os relatos recebidos no Canal Confidencial são tratados pela 

área de Compliance da Fundação Renova. 

E-mail: canalconfidencial@fundacaorenova.org 

 

 Fale Conosco: Canais de Relacionamento para o esclarecimento de dúvidas, registro 

de sugestões e demandas das comunidades impactadas pelo rompimento da 

barragem de Fundão. 

Telefones: 0800 031 2303/0800 200 7302 

tel:08000312303
tel:08000312303
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E-mail: https://www.fundacaorenova.org/fale-conosco/ 

Postos de atendimento: Casa do Jardim – Praça Gomes Freire. Mariana -

MG/Escritório de atendimento – Barra Longa. Rua Matias Barbosa, Centro. Barra 

Longa. 

 

VI. PROCESSO DE LICENCIAMENTO E EMISSÃO DE ALVARÁS  

De acordo com cláusula 196 do TTAC, “os ÓRGÃOS AMBIENTAIS deverão agilizar as 

análises dos processos que envolvam atos vinculados aos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 

e SOCIOECONÔMICOS.” 

Desta maneira, o desenvolvimento dos estudos ambientais e a estruturação das 

documentações de engenharia que compuseram os processos de licenciamento contaram 

com a discussão e análise prévia dos órgãos licenciadores estaduais e municipais. Assim, 

quando do efetivo protocolo dos estudos e documentações, estes já eram de conhecimento 

dos órgãos licenciadores.  

Para a implantação das moradias, também é necessário obtenção de autorização por 

meio de alvarás individuais do projeto de cada família, conforme legislação municipal. 

Para obtenção deste alvará na Prefeitura de Mariana, o tempo decorrido é variável, 

e, tão somente após a emissão desse alvará é possível iniciar as obras de construção da 

moradia. 

 

VII. MOTIVOS DE ATRASOS ALHEIOS À ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA  

Inicialmente, com o intuito de sintetizar o cronograma dos reassentamentos de 

Mariana, colaciona-se o infográfico a seguir, para melhor visualização: 
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Cabe esclarecer que inúmeros fatores alheios à atuação da Fundação Renova 

concorreram para o cumprimento parcial do prazo para entrega dos reassentamentos. 

Além dos fatores que invariavelmente interferem no andamento dos 

reassentamentos, como (i) emissão do Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental 

(“DAIA”) de Paracatu de Baixo pela SEMAD somente em 18.6.2019, (ii) pendência de 

conclusão do processo de cadastramento conduzido pela assessoria técnica dos atingidos, 

(iii) pendência de definição sobre as compensações das moradias previstas em diretrizes de 

reassentamento, (iv) possibilidade de readequação e destinação de lotes vagos 

indefinidamente, (v) variação das condições climáticas, (vi) impactos das diretrizes de 

reassentamento, que demandam a participação ativa dos atingidos nos projetos das 
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residências, bem como atuação dos órgãos municipais para emissão das licenças necessárias, 

reforçando a individualização da entrega de cada moradia como exposto detalhadamente 

no item V, também não se ignora (vii) necessidade de obtenção de novo licenciamento 

ambiental para construção da ETE em local diverso do projeto original, (viii) interrupção das 

obras e redução de contingente de colaboradores nas obras em razão das regras sanitárias 

sobrevindas com a pandemia. 

Muito embora, invariavelmente ocorre imputação de integral responsabilidade do 

atraso à Fundação Renova, são desconsiderados fatores externos totalmente alheios à sua 

capacidade de controle e resposta, a exemplo da pandemia, entre outras externalidades que 

influenciam diretamente para o não atendimento completo dos prazos fixados para entrega 

dos reassentamentos, impactando na velocidade do avanço das obras. 

Não seria adequado admitir que recaia unilateralmente à Fundação Renova a 

responsabilidade por todos os atrasos, sem considerar os fatores externos, inesperados e 

alheios à sua atuação, imputáveis a terceiros ou decorrentes de caso fortuito ou de força 

maior, como no caso da pandemia do Coronavírus.  

Ainda que se analise os fatos da forma mais objetiva possível, as obras foram 

literalmente suspensas por 3 meses em razão (i) da necessidade de reorganização do 

contingente de funcionários, das estruturas e da logística das obras em decorrência da 

pandemia, e, posteriormente, (ii) de atos ilegais promovidos pelo Município (como 

destacado especificamente em capítulo próximo). Além disso, há impactos que devem ser 

apurados, como (iii) a diminuição da velocidade das obras em razão da redução do 

contingente efetivo para 1/3 da mão-de-obra, o que, estima-se, impactou em 240 dias a 

conclusão dos reassentamentos, bem como (iv) as problemáticas envolvendo projetos 

interrompidos pelos atingidos e pendências na emissão de alvarás pela Prefeitura Municipal. 
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Como demonstrado no infográfico acima, para além de todos os desafios que se 

impuseram para o início das obras dos reassentamentos, desde a escolha das áreas anfitriãs, 

no caso dos reassentamentos coletivos mais recentemente as obras foram interrompidas 

pelo período de aproximadamente 3 meses - de 21.3.2020 a 4.5.2020 e, posteriormente, de 

21.5.2020 a 15.6.2020 -, em razão da necessária adequação das estruturas e do contingente 

de funcionários e, posteriormente, em decorrência de atos manifestamente ilegais 

praticados pelo Município de Mariana no contexto da pandemia da Covid-19.  

Considere-se, ainda, que tais determinações impostas pelo Município não são 

medidas isoladas ou pontuais. O Município continua a determinar medidas restritivas e até 

mesmo a paralisação das atividades nos reassentamentos: em 15.3.2021 o Comitê Gestor 

do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde encaminhou o Ofício nº14-2021/CG-

COVID-19 à Fundação Renova, com determinação de paralisação dos atendimentos 

presenciais dos atingidos. Já em 23.3.2021 encaminhou o Ofício nº 17-2021/CG-COVID19, 

com expressa determinação de imediata paralisação das atividades do reassentamento do 

Novo Bento, Paracatu e construção de casas na cidade. Ou seja, mais uma vez, a Fundação 

Renova se viu compelida pelo Poder Público à paralisação das obras de reassentamento. 

Buscando minimizar os impactos e as consequências da pandemia que há mais de um 

ano assola o país, a Fundação precisou tomar a difícil decisão de paralisar as obras dos 

reassentamentos a partir de 21.3.2020 para que as ações preventivas pertinentes e o 

contingente de funcionários pudessem ser reorganizados. Embora a continuidade das obras 

civis estivesse autorizada pelo Governo Estadual no meio urbano, os reassentamentos de 

Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo possuem porte de significante magnitude na região 

de Mariana e seus impactos precisam ser considerados. 

Trata-se da construção de infraestrutura pública e de centenas de residências 

familiares de duas comunidades, cujas obras demandam relevante estrutura, como o 
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refeitório dos funcionários, o transporte coletivo, o alojamento, além da inevitável circulação 

de um número significativo de pessoas em um município que se estima possuir 61.288 

habitantes. 

Até março de 2020 as obras do reassentamento de Bento Rodrigues contavam com 

2.377 colaboradores, enquanto as obras do reassentamento de Paracatu de Baixo contavam 

com 1.098 colaboradores, ou seja, um total de 3.475 colaboradores. O transporte de 

funcionários era realizado com capacidade máxima de 44 pessoas e estima-se que 30% do 

efetivo à época utilizava os alojamentos (1.043 colaboradores). O contingente de 

funcionários, somado à atuação de empresas terceirizadas, circulação, transporte e 

alojamento de pessoas, poderia ser a fórmula perfeita para que, cedo ou tarde, graves 

problemas surgissem em razão da disseminação do Coronavírus. Por essa razão, com o 

intuito de preservar a saúde e a segurança dos colaboradores e dos habitantes do Município 

em um cenário de extrema insegurança, foi necessário paralisar as obras para que os 

trabalhos pudessem ser reorganizados.  

Destaque-se que essa não foi uma ação isolada da Fundação Renova, foi uma 

necessidade e um ato de responsabilidade diante da realidade vivenciada no início de 2020 

e de poucas informações que à época se tinha sobre a crise sanitária que se instaurava e, 

infelizmente, permanece pungente até os dias atuais. Até mesmo o Poder Judiciário e o 

Ministério Público – entidades que prestam serviços essenciais – tiveram de se readequar 

para formas de trabalho remota, inclusive com a suspensão de prazos processuais durante 

o ano de 2020 até que se possibilitasse a reformulação da forma de trabalho. 

Diante de uma obra de grande porte, paralisar temporariamente para reorganizar o 

fluxo de funcionários representa um ato necessário, de responsabilidade para proteger a 

população e os funcionários. 
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Além disso, o Município de Mariana exigiu, por meio do Decreto nº 10.071/2020, 

datado de 30.4.2020, a apresentação de Plano de Ação aos responsáveis pelo 

desenvolvimento de atividades econômicas, serviços em geral, e até mesmo serviços 

essenciais prestados no Município, conforme plano estratégico municipal para retomada 

gradual das atividades econômicas. O Plano de Ação foi devidamente submetido pela 

Fundação Renova e aprovado pela Comissão Municipal de Assuntos Ligados à Fundação 

Renova (“COMAR”) em 4.5.2020. 

Não obstante todas as exigências do Decreto nº 10.071/2020 tivessem sido atendidas 

no Plano de Ação apresentado pela Fundação Renova, e muito embora as obras civis não 

tivessem sido impedidas de forma geral pelo Governo Estadual, o Município simplesmente 

obstou o acesso dos colaboradores às obras dos reassentamentos e exigiu a apresentação 

de Plano de Prevenção de Contingenciamento, sequer previsto em qualquer ato do Poder 

Público. Ou seja, se por um lado o Governo Estadual permitiu a continuidade de obras de 

engenharia civil, de outro o Município de Mariana impôs medidas muito mais restritivas e 

específicas à Fundação Renova.  

Ademais, o Município condicionou a retomada dos reassentamentos à recuperação 

da rodovia que dá acesso ao Novo Bento e à concordância da destinação de recursos para 

execução das obras de abastecimento e reservatório de água do referido loteamento. Todos 

os empecilhos e condicionantes, sem sombra de dúvidas, ilegais, impostos pelo Município, 

culminaram na retomada das obras somente em 15.6.2020. Portanto, foram 86 dias de 

paralisação total das obras em razão do ato do Município. 

Por essa razão, o contingente efetivo de colaboradores nas obras teve que ser 

reduzido em razão das regras sanitárias que impõem o distanciamento social e, por 

conseguinte, de restrições de circulação e permanência em refeitórios, alojamentos, 

transporte, entre outros. No Novo Bento, o contingente foi reduzido para 1.051 
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colaboradores e no Novo Paracatu, para 537 colaboradores, ou seja, um total de 1.588 

colaboradores dos 3.475 colaboradores mobilizados inicialmente (menos da metade, 

portanto). 

Não somente a paralisação das obras pelo período de 03 meses impactou a conclusão 

dos reassentamentos, como a nova realidade de redução do contingente de colaboradores 

contribui para a diminuição do ritmo e avanço das obras, em comparação ao período 

anterior à pandemia com outras expectativas. 

E para que não pairem dúvidas acerca das reiteradas imposições do Município, 

cumpre salientar que em15.3.2021 o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 

Contingenciamento em Saúde encaminhou o Ofício nº14-2021/CG-COVID19 à Fundação 

Renova, com determinação de paralisação dos atendimentos presenciais dos atingidos. Em 

seguida, 23.3.2021, encaminhou o Ofício nº17-2021/CG-COVID19, com expressa 

determinação de imediata paralisação das atividades do reassentamento do Novo Bento, 

Paracatu e construção de casas na cidade, até a data de 31 de março de 2021.  

Deve-se ter em mente que a suspensão de atendimentos aos atingidos impacta 

diretamente no desenvolvimento dos reassentamentos: a participação da comunidade 

atingida é necessária para a aprovação de todos os projetos e etapas do reassentamento. 

Além disso, embora a Fundação Renova tenha respondido ao Ofício nº 17-2021/CG-COVID19 

posicionando-se contrária ao ali determinado, a imposição de paralisação das obras dos 

reassentamentos por evidente impacta em atrasos na sua entrega.  

Outro ponto específico que merece destaque relaciona-se com a mudança de 

localização da ETE da Bento. Apesar dos alertas da Fundação Renova quanto aos prováveis 

atrasos que decorreriam da alteração do local da ETE do Novo Bento Rodrigues, para 

atendimento da solicitação dos atingidos, sobretudo devido à provável necessidade de novo 

processo de licenciamento ambiental para execução de obras em área não abarcada pelas 



 

 

38 

licenças previamente obtidas; os próprios atingidos tomaram a decisão de alterar a 

localização da ETE baseados na promessa de representantes da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (“SEMAD”) de que um novo licenciamento não 

seria necessário e que eventuais ajustes burocráticos seriam simples e céleres. 

Após a elaboração de novo projeto pela Fundação Renova, em 14.10.2019 foi 

realizada reunião com a SUPPRI para apresentação do mapa de uso do solo da nova área da 

ETE, ocasião em que o referido órgão confirmou que procedimento seria concluído por meio 

de adendo à Avaliação de Impacto Ambiental. Assim, logo em 25.10.2019, a Fundação 

Renova providenciou o protocolo do pedido de adendo ao AIA, mediante apresentação da 

documentação solicitada pela SUPPRI. 

Contudo, em reunião realizada em 4.12.2019, a SUPPRI, diferentemente do quanto 

havia se comprometido em audiência, informou que alteraria o procedimento da ETE e que 

seria necessário licenciamento ambiental de ampliação, e não mais o adendo ao AIA 

conforme orientação prévia. Em 5.12.2019, a SUPPRI realizou vistoria na área e, na 

sequência, a Fundação Renova iniciou a elaboração dos estudos necessários conforme nova 

orientação, tendo providenciado o protocolo perante os órgãos competentes em 4.2.2020. 

O licenciamento ambiental de alteração da localização da ETE pela SUPPRI foi 

finalizado apenas no dia 26.6.2020 e as obras para construção da ETE iniciadas em 10.8.2020, 

com a supressão da vegetação da área para a primeira etapa da fase de implantação do 

projeto. Houve impacto significativo ao cronograma das obras da ETE em virtude da 

reorientação do processo de licenciamento, na medida em que houve um transcurso de 205 

dias entre a informação emitida pela SUPPRI sobre a necessidade de novo licenciamento, em 

4.12.2019, e a efetiva concessão da licença, em 26.6.2019. Logo, houve um atraso de 205 

dias em relação à data inicialmente prevista para conclusão da ETE. 
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O fato é que a orientação equivocada dos órgãos ambientais competentes em 

audiência judicial e alteração de postura durante os procedimentos administrativos deu 

causa aos atrasos para obtenção das licenças necessárias ao início das obras da ETE do Novo 

Bento Rodrigues, o que não pode em hipótese alguma ser imputado à Fundação Renova. 

Some-se a isso o fato de ter sido proferia decisão em 22.9.2020, nos autos do 

cumprimento de sentença nº 5002815-45.2019.8.13.0400, que fixou o prazo, até dezembro 

de 2020, para formação de novos núcleos familiares a serem atendidos em qualquer 

modalidade de reassentamento separadamente de seus núcleos familiares originários. 

Não obstante a discussão judicial, a Fundação Renova vem iniciando os atendimentos 

aos novos núcleos estabelecidos até janeiro de 2019, e que atendem a critérios de formação 

não passíveis de questionamentos judiciais. Até o momento 19 atendimentos se encontram 

em desenvolvimento, sendo 7 nos reassentamentos coletivos e 12 no familiar.  

Da mesma forma, não se deve ignorar os constantes e reiterados óbices 

apresentados pela assessoria técnica Cáritas Brasileira em assuntos diversos, seja em relação 

aos ajustes propostos pela Fundação Renova em adequação ao momento atual com a 

realização de atendimentos remotos, seja para conclusão dos trabalhos de cadastramento, 

ou durante os atendimentos com os atingidos.  

Considerando que a implementação dos reassentamentos exige o cumprimento das 

etapas e procedimentos acordados, e que estes demandam a participação/validação das 

famílias em conjunto com a Assessoria Técnica – Cáritas e que a pandemia ocasionou 

adequações ao processo de trabalho e mantém restrições ao modelo inicialmente 

estruturado, por certo que existe impacto no cronograma de execução e entrega dos 

reassentamentos. De todo modo, é importante expor que desde o início da pandemia 

COVID-19, a Fundação Renova adotou medidas para continuidade dos reassentamentos, 
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adequando e buscando alternativas, considerando os protocolos e orientações de saúde e 

segurança das autoridades.   

Desde abril/2020, ou seja, momento seguinte ao início da pandemia, a Fundação 

Renova tem proposto e implementado atividades remotas junto as famílias e fóruns 

coletivos com o objetivo de dar prosseguimento aos atendimentos e, consequentemente, a 

entrega dos reassentamentos. Com o desafio de manter as metodologias pactuadas, e 

incorporar sua realização virtual, após 1 (um) ano temos dados que comprovam a 

importância da adoção dessa medida, ainda que em oposição à Assessoria Técnica – Cáritas 

e Comissão de Atingidos (materializada em documentos remetidos à Fundação Renova).  

As metodologias anteriormente pactuadas, seja de acompanhamento das obras, 

visita a lote, desenvolvimento dos projetos conceituais das casas e escolhas de acabamentos, 

assinaturas de termos etc. passaram a ser ofertadas em ambiente virtual, resguardando-se 

a liberalidade da família no engajamento, a segurança dos envolvidos sem perder a 

qualidade nos atendimentos e respeitando o direito das famílias de serem acompanhadas 

pela sua assessoria técnica. A Fundação Renova também buscou medidas para 

disponibilização de equipamentos (como tablets), organização de toda logística para 

efetivação dos atendimentos (disponibilização dos links, treinamento dos colaboradores e 

apoio remoto às famílias para melhor utilização das ferramentas), bem como o apoio ao 

acesso à internet (mediante custeio dos pagamentos de serviços de internet, repassados às 

famílias, durante período de realização dos atendimentos).  

Alguns resultados dessa iniciativa revelam o quanto a Fundação Renova e as famílias 

elegíveis ao reassentamento se esforçaram para a superação dos entraves causados pela 

pandemia, seja através da incorporação às metodologias virtuais (disponíveis de forma 

exclusiva nos momentos iniciais da pandemia) seja através do retorno às atividades 

presenciais de modo seguro e atendendo as recomendações de saúde e segurança 
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governamentais (quando possível e desde que haja anuência da própria família), dentre os 

quais destacamos a finalização de 97 projetos conceituais, incluindo bens coletivos,  e 55 em 

desenvolvimento, 222 termos assinados e 85 visitas realizadas ao lote e à obra, sendo 65 em 

formato presencial dentro do protocolo e 20 visitas virtuais.  

No caso das atividades presenciais, destacamos como medidas adotadas: utilização 

de envelopes adequados para higienização e quarentena dos documentos enviados à 

família; uso de sistema virtual para assinatura de documentos, testagem semanal da equipe 

que tem interação com os atingidos, disponibilização de álcool gel e máscara nas visitas 

presenciais, entre outros.  

Por certo que o atual contexto impõe restrições e, consequentemente, impacto de 

prazo para o cumprimento da obrigação de entrega dos reassentamentos. Portanto, cabe ao 

conjunto dos atores envolvidos (Fundação Renova, Famílias, Assessoria Técnica– Cáritas e 

Comissão) o fortalecimento dos arranjos propostos para o alcance dos objetivos de entregas. 

Como demonstrado, são diversos os fatores externos à atuação da Fundação Renova 

que  dificultam o andamento dos trabalhos dos reassentamentos: (i) a conclusão ainda 

pendente do processo de cadastramento conduzido pela assessoria técnica dos atingidos, 

(ii) pendência de definição sobre as compensações das moradias previstas em diretrizes de 

reassentamento, (iii) possibilidade de readequação e destinação de lotes vagos 

indefinidamente, (iv) impactos das diretrizes de reassentamento homologadas para 

elaboração dos projetos dos reassentamentos, (v) variação das condições climáticas, (vi) 

necessidade de participação ativa e aprovação dos projetos das residências pelos próprios 

atingidos, (vii) aprovação de projetos pelos órgãos municipais competentes, entre outros.  

É importante registrar também que o processo de cadastramento conduzido pela 

Cáritas Brasileira, incluindo a fase 1 (aplicação do formulário), ainda não foi finalizado em 

Mariana. Como se sabe, muito embora a conclusão do cadastro fosse essencial para o 
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levantamento das informações pertinentes ao reassentamento, a Fundação Renova precisa 

dar andamento aos projetos, ainda que no decorrer dos trabalhos ajustes tivessem que ser 

realizados para adequá-los às informações colhidas durante o cadastramento. 

Até mesmo sob o aspecto de atendimento de novos núcleos familiares formados 

após o Rompimento, a conclusão do cadastro é uma das premissas estabelecidas para o 

atendimento, conforme previsto na diretriz nº 2 homologada em 6.2.201814 nos autos da 

ACP Mariana. Trata-se de fator inequivocamente externo à atuação da Fundação Renova e 

que também influi diretamente na conclusão dos reassentamentos. 

Ademais, em decorrência do processo amplamente participativo e individualizado - 

em que é garantido aos atingidos a opção pela modalidade de reassentamento (coletivo, 

familiar ou reconstrução quando aplicável), participação ativa na elaboração e aprovação 

dos projetos conceituais dos imóveis, além de escolha dos imóveis para estudos e 

negociações necessárias à compra na hipótese dos reassentamentos familiares, estando o 

processo sujeito a questões absolutamente subjetivas, relacionadas ao processo de escolha 

dos atingidos e de sua participação na elaboração dos projetos, o cumprimento do prazo 

fixado consiste em obrigação impossível, que não pode ser atendida apenas com os 

trabalhos da Fundação Renova.  

                                       
14 “2. Para respeitar a conformação atual dos núcleos familiares, abarcando os casos de separação, novas uniões, 
falecimentos, nascimentos e outros casos, as Empresas, por meio da Fundação Renova, deverão garantir um imóvel para cada 
núcleo, quando assim for o desejo do núcleo familiar, observados critérios razoáveis e geralmente aceitos, regras de aferição 
da formação da efetiva formação de novos núcleos familiares, e que tal realidade esteja considerada no cadastro” (g.n.). 
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Além de questões burocráticas, climáticas e regras sanitárias, a entrega de cada 

imóvel depende da escolha e do andamento do projeto de cada família, bem como da 

aprovação pela Prefeitura Municipal. Veja-se o quadro esquematizado a seguir: 

Não obstante o reassentamento da comunidade seja coletivo, é inegável que o 

processo participativo e individualizado garantido aos atingidos impõe disparidades quanto 

aos status de cada residência. Os fatos estão postos e são claros: além de inviável a 

imposição de entrega de todas as moradias em uma data única, já que a conclusão das obras 

das moradias depende da elaboração e aprovação de projetos pelos próprios atingidos e 

pela Prefeitura Municipal. 

Todos esses fatores demonstram que não é razoável a fixação de uma data que 

considere a entrega de todas as residências, pois os projetos dependem dos atingidos, de 

forma que a Fundação Renova não é direta e exclusivamente responsável pelo não 

atendimento de prazos.  
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Justamente porque o processo de elaboração e aprovação dos projetos das casas é 

individualizado e altamente customizado, a Fundação Renova depara-se frequentemente 

com situações em que não é possível avançar com etapas de atendimento das famílias 

porquanto algumas dessas famílias, em determinadas situações, exigem ou impõem 

condições que não lhes são de direito. Também há situações que, se aceitas pela Fundação 

Renova, implicam quebra de isonomia em relação aos demais atendimentos, podendo gerar 

graves e irremediáveis disparidades sociais nos reassentamentos. Por outro lado, há casos 

em que a Fundação Renova vislumbra possibilidade de consenso com famílias, justificando, 

em determinadas situações de vulnerabilidade social, excepcionar métricas e procedimentos 

vigentes, e entendimentos envolvendo conceitos e requisitos das diretrizes dos 

reassentamentos. 

Tais casos, para melhor referência e direcionamento de ações pela Fundação Renova, 

são denominados “casos interrompidos”. Como a interrupção do atendimento decorre de 

ato/decisão da família, os números que representam os “casos interrompidos” podem ser 

alterados – e o são em razão da dinamicidade dos atendimentos – quando há interesse e/ou 

possibilidade da família em prosseguir com seu atendimento. 

Os casos interrompidos originam-se por múltiplos fatores, incluindo, por exemplo, 

casos em que há evidente abuso de direito, na medida em que se exige providência da 

Fundação Renova que sequer está associada ao programa de reassentamentos. Há diversos 

outros exemplos. Ainda que tais casos interrompidos digam respeito a situações individuais, 

dada a interlocução entre os atores dos reassentamentos, a Fundação Renova busca 

harmonizar as soluções, de maneira não haja prejuízo aos demais casos em andamento. 

A título exemplificativo, no reassentamento coletivo de Bento Rodrigues há casos em 

que há peculiaridade no entendimento das famílias quanto à razoabilidade da diretriz que 

trata dos indícios de construção em lotes não edificados, outrora ocupados pelas famílias, e 

que justificaria a entrega de nova moradia. Também há divergência sobre os critérios para 
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desmembramento de lotes e identificação de titularidade da propriedade e de 

compensações.  

A compensação deve ser considerada como processo complementar ao atendimento 

de reparação do direito à moradia, sendo aferida realizada após a devida comparação entre 

as obrigações pactuadas e o processo reparação. A Fundação Renova reconhece que está 

assegurado o direito a compensação, nos casos em que a reparação da moradia/propriedade 

atingida não alcance os parâmetros mínimos estabelecidos nas Diretrizes.  

Destaca-se que, uma vez que não existe referências metodológicas específicas para 

definir parâmetros de compensação, em 2019 foi iniciado um processo de elaboração de 

metodologias de apuração e de cálculo, buscando chegar a um consenso com Assessoria 

Técnica – Cáritas dos atingidos e o MP. 

Nos meses de junho de 2019 e julho de 2020 o Ministério Público apresentou, em 

âmbito judicial, proposta de metodologia desenvolvida pela Assessoria Técnica dos atingidos 

– Cáritas. Não havendo consenso entre as partes, hoje este tema é pauta tratada no âmbito 

judicial. Dentre as compensações que estão sendo discutidas, estão incluídas: I)diferença de 

área de lote: quando o lote recebido pela família é inferior a área mínima de 250m² 

(estabelecido em Diretriz) ou a área verificada na propriedade de origem; II)diferença de 

testada de lote: quando a testada (frente do lote) é inferior àquela verificada na propriedade 

de origem ou inferior aos 12m estabelecidos pela legislação municipal; III)declividade: 

quando a declividade do lote do reassentamento é superior àquela encontrada na 

propriedade de origem. 

A Assessoria Técnica – Cáritas apresenta também outras tipologias de compensação, 

que não foram objeto de acordo:  

• perda de vizinhança: os rearranjos e readequações dos lotes nos 

reassentamentos coletivos não significam perda efetiva de vizinhança, já que as famílias 
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permanecem na mesma comunidade e, portanto, não há quebra das relações comunitárias 

estabelecidas na origem. Quanto ao Reassentamento Familiar, a compensação não se aplica 

em razão de ser uma livre escolha do próprio atingido no seu processo de atendimento na 

reparação do direito à moradia em um contexto alternativas que se apresentam de mudança 

para outra comunidade. 

• perda de acesso a fontes de água: O acesso à água tratada está garantindo 

tanto pela infraestrutura construída para os reassentamentos coletivos, quanto pela 

avaliação dos imóveis adquiridos pelo Reassentamento Familiar.  

• perda de aptidão agrícola: o processo de reestruturação produtiva inclui 

atividades que auxiliam na adequação das propriedades destino ao melhor uso pelos 

atingidos. Neste processo, será garantida a retomada e incremento das atividades 

produtivas nos imóveis adquiridos para os reassentamentos coletivos e familiar, além da 

recuperação ambiental dos imóveis atingidos. 

Há, ainda, casos interrompidos em razão de peculiaridades/vulnerabilidades das 

famílias envolvendo herança e questões sucessórias. Também há caso em que não é possível 

avançar com o projeto da família por reiteradas divergências manifestadas por estas com 

relação ao cadastro elaborado pela Cáritas Brasileira. 

Em relação ao reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo, há, até o momento, 

casos envolvem divergências para a localização do lote, insatisfação com outros programas 

da Fundação Renova e reiteradas divergências com a Cáritas Brasileira, manifestadas em 

relação ao cadastro da família. 

Já com relação ao reassentamento familiar, também há interrupção do atendimento, 

por exemplo, em razão de divergências sucessórias, discordância quanto ao tamanho de lote 
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e divergência sobre a venda realizada pelo atingido tanto do lote adquirido em seu nome 

quanto do direito futuro à moradia concedido pela Fundação Renova. 

A despeito de todos os impactos decorrentes dos fatores externos e alheios à atuação 

das Empresas e da Fundação Renova, no que diz respeito ao reassentamento coletivo de 

Bento Rodrigues, foram finalizadas as obras dos seguintes equipamentos públicos: (i) escola 

municipal, (ii) posto de saúde e serviços, (iii) terraplanagem e contenções de 103 imóveis, 

(iii) arruamento das vias públicas, (iv) iluminação pública, (v) drenagem pluvial, (vi) rede 

coletora de esgoto e (vii) estação de tratamento de esgoto. Ainda, das 213 casas que estão 

atualmente previstas no âmbito do reassentamento coletivo15, 9 foram concluídas e 36 

estão em construção. 

Em relação ao reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo, especialmente em 

razão das diferenças entre os principais marcos temporais de início das obras, 

comparativamente ao reassentamento coletivo de Bento Rodrigues – destaca-se, como 

fatores de diferenciação, a escolha da área pelos atingidos e a emissão do DAIA somente em 

18.6.2019 -, o status das obras encontra-se em estágio distinto, o que reforça a necessidade 

de segmentação do prazo para a sua entrega.  

Até o momento, foram finalizadas as obras (i) de drenagem profunda da Área 1 (área 

localizada no entorno da Praça Santo Antônio) e da Rua Monsenhor Horta, (ii) de contenção 

entre as Áreas de Preservação Permanente e Área 1 e da Rua Monsenhor Horta, (iii) de 

drenagem superficial, bem como estão em andamento as obras (iv) da escola municipal, (v) 

das vias de acesso ao Novo Paracatu, (vi) de arruamento das vias públicas. Ainda, das 86 

casas e 14 lotes vagos que estão atualmente previstos no âmbito do reassentamento 

coletivo, foram concluídas as fundações de 6 residências, cujas obras estão em andamento. 

                                       
15 Trata-se de número variável, pois pode haver alteração da opção dos atingidos sobre a modalidade de 
reparação ao direito à moradia, e.g. migração do reassentamento coletivo para o familiar (compra assistida). 
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Além disso, é importante mencionar que, até o momento, 138 famílias optaram pelo 

reassentamento familiar (compra assistida de imóvel fora do reassentamento coletivo, 

conforme opção do núcleo familiar atingido), de modo que foram adquiridos 57 imóveis; 

desses, 53 demandam construção ou reforma para entrega ao núcleo familiar e 4 são lotes 

vagos, que também demandam projetos, licenças simplificadas e obras para serem 

entregues. Nesse sentido, foram concluídas as obras de 6 imóveis e as obras de 2 imóveis 

estão em fase de finalização. Também no reassentamento familiar, há 1 imóvel cujas obras 

foram iniciadas após a respectiva escolha do local pelo núcleo familiar e aquisição do bem 

pela Fundação Renova. Por fim, 7 imóveis foram reconstruídos e entregues às famílias 

atingidas. 

Para melhor visualizar os equipamentos públicos já finalizados, são apresentadas a 

seguir fotografias da ETE e da Escola e ginásio de esportes no reassentamento coletivo de 

Novo Bento: 
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 Como se nota, embora os reassentamentos não tenham sido integralmente 

concluídos, não há, por parte da Fundação Renova, inércia no cumprimento da obrigação 

que justifique a aplicação integral do valor da multa. Parte das moradias foram concluídas e 

entregues, assim como grande parte dos equipamentos públicos no Novo Bento Rodrigues, 

e estão em pleno andamento as obras no Novo Paracatu de Baixo. 

VIII. CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, a FUNDAÇÃO espera ter prestado os esclarecimentos 

necessários para uma melhor compreensão acerca dos status atual do programa de 

reassentamento, considerando os resultados já obtidos, bem como os desafios a serem 

ainda superados.   
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Ressalta-se que, enquanto as obras do reassentamento não forem concluídas, as 

famílias atingidas poderão permanecer em moradias provisórias alugadas pela Fundação 

Renova, o que garante a elas o direito humano à moradia digna, conforme a legislação 

nacional e internacional de direitos humanos.  Portanto, não há que se falar em desrespeito 

a este direito por parte da Fundação. 

Para mais informações acerca do tema, acesse o portal da Fundação, a saber: 

https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/reassentamento-e-infraestrutura/ 

Por fim, a FUNDAÇÃO coloca-se à disposição para prestar mais esclarecimentos sobre 

todos os programas e ações que vêm sendo adotadas, sempre garantindo o direito de 

informação e participação aos atingidos e à sociedade civil no processo de reparação dos 

impactos causados pelo rompimento da barragem do Fundão e reitera seu compromisso em 

implementar todas as ações possíveis para a mais célere recuperação e reparação dos 

impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. 

 

 

__________________________                               ________________________ 

Christiana Galvão Ferreira de Freitas                        Raineldes Agda Alves de Melo 

Gerente de Direitos Humanos                                  Gerente Social do Reassentamento 

 

https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/reassentamento-e-infraestrutura/
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Rio de Janeiro, 3 de maio de 2021 

 
Ao 
Business and Human Rights Resource Centre 
A/C: Marina Novaes, Mauricio Lazala  
 

Prezados, 

A Vale S.A. (“Vale”) vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre as informações contidas 
no Relatório “ATRASOS - Relatório de entrega dos reassentamentos - Mariana/MG” 
(“Relatório”), divulgado em fevereiro 2021 pela Comissão de Atingidos pela Barragem de 
Fundão em Mariana (CABF) e Assessoria Técnica da Cáritas Regional Minas Gerais. 
 
A Vale esclarece que sua gestão está pautada no respeito, conscientização e promoção dos 
direitos humanos, assim como na prevenção de potenciais impactos adversos e, quando 
necessário, na mitigação e remediação desses impactos. A Companhia valoriza o engajamento 
com stakeholders e o alinhamento com princípios e padrões nacionais e internacionais, em 
especial aos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas (“ONU”).   
 
Em relação aos pontos destacados no Relatório, gostaríamos de apresentar os esclarecimentos 
por meio do documento elaborado pela Fundação Renova, a entidade constituída em 2016, com 
o objetivo de executar as ações de reparação e compensação dos impactos associados ao 
rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, ocorrido em 5 de novembro de 2015. 
 
Informações atualizadas sobre o trabalho da reparação, incluindo as processo de 
reassentamento, também podem ser encontradas acessando o link abaixo: 
https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/reassentamento-e-infraestrutura/. 
 
A Vale permanece comprometida com o apoio contínuo às ações de reparação e indenização, 
apoiando a Fundação Renova em sua missão. Valorizamos a oportunidade do diálogo contínuo 
com o Business and Human Rights Resource Centre assim como com outros stakeholders sobre 
esse importante compromisso.  
 
 
Att., 
 
 
Vale, S.A. 
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FR. 2021.0693 

 

Belo Horizonte, May 3, 2021. 

 

 

To Vale S.A. 

Praia de Botafogo, 186, 15º andar, Botafogo 

22250-145, Rio de Janeiro, RJ 

 

 

 

Reference: Submission of information to the maintainer of the Renova Foundation, Vale S.A., 

regarding inquiries submitted by the Business and Human Rights Resource Center related to 

allegations contained in the report " DELAYS - Resettlement Delivery Report - Mariana/MG". 

 

 

Dear Sirs and Madams 

 

The RENOVA FOUNDATION ("FOUNDATION"), very respectfully, hereby provides 

information to the maintainer Vale S.A. regarding inquiries submitted by the Business and 

Human Rights Resource Center regarding allegations that the "collective resettlement works 

in Bento Rodrigues and Paracatu de Baixo have hardly progressed, as well as the assistance 
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for family resettlement and reconstruction cases remain stagnant”, based on the report 

DELAYS – Resettlement Delivery Report - Mariana/MG, Commission of Affected People by 

the Fundão Dam in Mariana (CABF) and Technical Advisory Services provided by Cáritas 

Minas Gerais Office, dated February 27, 2021. 

 

I. INITIAL CONSIDERATIONS REGARDING THE CELEBRATION OF THE TTAC AND RENOVA 

FOUNDATION 

On March 2, 2016, the Transaction and Conduct Adjustment Term ("TTAC")1 was 

celebrated (Annex 1.), between SAMARCO MINERAÇÃO S.A. ("SAMARCO"), VALE, BHP 

BILLITON BRASIL LTDA. ("BHP BILLITON BRASIL"), the Federal Government, the States of 

Minas Gerais and Espírito Santo, and several public authorities at the federal and state 

levels2, whereby the above-mentioned companies committed to fully repair and adequately 

compensate the impacts arising from the failure of the Fundão Dam. 

Based on Clause 2093 of said document, the FOUNDATION was established on June 

30, 2016 and commenced activities on August 2, 2016, with the primary purpose of 

reconstructing, restoring and repairing all the damages inflicted by the failure of the Fundão 

                                       
1 Transaction and Conduct Adjustment Term. Available at: ttac-final-assinado-para-encaminhamento-e-uso-
geral.pdf (fundacaorenova.org). Last access on the 3rd of May 2021. 
2 Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources ("IBAMA"), Chico Mendes Biodiversity 
Institute ("ICMBio"), National Water Agency ("ANA"), National Department of Mineral Production ("DNPM"), 
National Indigenous Foundation ("FUNAI") State Forest Institute ("IEF"), Water Management Institute of 
Minas Gerais ("IGAM"), State Environmental Foundation ("FEAM"), State Environmental Institute ("IEMA"), 
Institute for Agricultural and Forestry Defense of Espírito Santo ("IDAF") and the State Agency for Water 
Resources ("AGERH") 
3 "CLAUSE 209: SAMARCO and SHAREHOLDERS shall establish a non-profit Private Law Foundation, named in 
this agreement as the FOUNDATION, with autonomy, to manage and execute all measures provided for in the 
SOCIOECONOMIC and SOCIOENVIRONMENTAL PROGRAMS, including the provision of social assistance to the 
IMPACTED people arising from the FAILURE OF THE FUNDÃO DAM." 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmg.caritas.org.br%2Fstorage%2Farquivo-de-biblioteca%2FMarch2021%2FetKwFG5G1cjAivG0daSn.pdf&data=04%7C01%7Cliesel.filgueiras%40vale.com%7C0a738a904f8344e0e1b908d8fa9c3d31%7C7893571b6c2c4cefb4da7d4b266a0626%7C0%7C0%7C637534897745298901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oMVrpxowZN6lj4%2F0Fqw5qxeourXDKaTk19NgrDEPdsY%3D&reserved=0
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Dam, striving to remediate the impacts on human rights and promote the social, economic 

and environmental development of impacted regions4. 

Furthermore, it should be noted that the FOUNDATION is a private, non-profit legal 

entity, with administrative, patrimonial, financial and operational autonomy. The 

Foundation is subject to independent external auditing - according to the TTAC terms - and, 

based on Article 66 of the Civil Code, operates under the supervision of the Public 

Prosecutor's Office for the State of Minas Gerais ("MPMG"). 

In order to execute programs and conduct activities, the FOUNDATION has adopted, 

since its establishment, an innovative model of multi-stakeholder governance, with the 

involvement of civil society through the Advisory Board, conceived to ensure active 

participation of impacted communities in defining and developing programs; (ii) government 

agencies through CIF and the Technical Chambers, and (iii) External and Independent 

Auditing. Thus, it has become a new paradigm of institution to address situations involving 

humanitarian and environmental disasters, which demand solutions far beyond emergency 

measures. 

On June 25, 2018, an adjustment term was signed between the signatories of the 

TTAC, as well as the Federal Public Prosecutor's Office, Public Prosecutor's Office for the 

States of Minas Gerais and Espírito Santo, the Federal Public Defender's Office, and Public 

Defender's Office for the States of Minas Gerais and Espírito Santo, with the intervention-

                                       
4 However, the implementation of these programs follows several principles and premises, among which the 
following should be highlighted (1) transparency and engagement of the impacted communities in the actions 
to be implemented; (2) recovery of the environment, reconstruction of the affected public infrastructure, and 
socioeconomic and indemnification actions in order to minimize the impacts and to fully repair those impacts; 
(3) definition of objective schedules for projects; (4) actions to be executed must be governed by 
proportionality and efficiency, defined on the basis of technical and scientific criteria to assess and quantify 
such impacts; (5) continuous dialogue between CIF, the FOUNDATION and impacted people; (6) private 
execution of programs, under the permanent governmental supervision; (7) periodic review of obligations; and 
(8) respect for human rights of impacted individuals. 



 

 

4 

consent of the FOUNDATION, which addresses issues related to governance processes and 

social participation, which was ratified in a recent solemn session held on August 8, 2018 

("TAC GOVERNANCE") (Annex 2) 

These are adjustments to optimize the existing governance system, provided for by 

the TTAC, in order to increase social participation and raise the quality of the decision-

making process, so as to avoid delays in the schedule to implement programs and projects 

conducted by the FOUNDATION. 

Considering the aforementioned, it is evident that the activities executed by the 

FOUNDATION are framed within a model of governance that is unprecedented in Brazil. In 

addition to legal obligations, there are guidelines for transparency, dialogue and 

participation of society. It is understood that this is the only way to construct lasting solutions 

that address the concerns of the affected population and allow for the development and 

recovery of the impacted regions. This interaction enables social and environmental 

practices to be debated, defined, implemented, monitored, and improved over a period of 

time. 

 

II. HUMAN RIGHTS AT THE RENOVA FOUNDATION 

The Renova Foundation was created to repair, compensate and restore the damages 

caused by the failure of the Fundão Dam. As a consequence of this disaster, many areas were 

affected and people and communities had their lifestyles impacted, being deprived of the 

exercise and enjoyment of fundamental rights, such as environment and land use, housing, 

access to water and food, education, cultural and religious practices, economic activities, 

fishing and farming, among others. 
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In this regard, the institution develops a series of actions and measures necessary to 

repair the affected communities and municipalities, through programs based on two main 

fronts: remediation and compensation. The first consists in restoring and reestablishing the 

communities and resources impacted by the by the dam failure. The compensation front, on 

the other hand, aims to replace or compensate for what cannot be remedied.  

In order to address the reparation, TTAC has a programmatic language, that is, 

provides for the implementation of 42 socioeconomic and socioenvironmental programs. In 

the human rights language, these programs aim to repair human rights, among which is 

the human right to decent housing, through the resettlement and reconstruction of 

villages program, object of the present document. 

According to the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 

(POs, 2010)5, the State is responsible for ensuring respect ("fulfill") and protection against 

human rights abuses committed by third parties, including businesses; it is the responsibility 

of business (and third sector institutions) to respect human rights (including across their 

value chain); and it is the duty of States and business (and third sector institutions) to ensure 

that victims of human rights violations have access to appropriate and effective reparation 

and remediation measures.   

The preparation of a specific policy on the matter was provided for under Clause 223 

of the TTAC to ensure such respect for human rights. More than abstract principles, the 

Renova Foundation Human Rights Policy (2018)6 provides for the adoption of concrete 

actions aimed at building a culture of human rights throughout the reparation process. 

                                       
5 UN. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, available online at: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. Last access on the 03rd 
of May, 2021. 
6 Renova Foundation Human Rights Policy (2018), available online at: https://www.fundacaorenova.org/wp-
content/uploads/2018/10/politicadedireitoshumanosfundacaorenova.pdf. Last access on the  03rd of May. 
2021. 
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Seeking further adherence to POs and aiming to implement the Renova Foundation 

Human Rights Policy, Human Rights Guidelines (2020)7 to be implemented by the 

organization's areas and programs have been established. The Human Rights Management 

(GDH) is responsible for monitoring the implementation of such guidelines within the scope 

of the Renova Foundation's operations. The pillars of action of this department are also 

worth highlighting: 

i. Education and promotion of respect for Human Rights, aimed at training employees 

and outsourced personnel, through online and in-person training, dialogues and 

lectures, production of educational materials, awareness campaigns, among others;  

ii. Prevention of adverse impacts to Human Rights through risk analysis and monitoring 

within the programs and areas of the institution;  

iii. Remediation of individual cases negatively impacted throughout the reparation 

process. 

 

III. NORMATIVE MILESTONES FOR PROTECTION OF HUMAN RIGHTS TO DECENT HOUSING 

a) International Norms 

The human right to adequate living standards has been recognized in international 

human rights law since the Universal Declaration of Human Rights (1948). The International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966, Article 11.1) provides for decent 

housing as a component of such an adequate living standard: “The States Parties to the 

present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for 

himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous 

improvement of living conditions.8”  

                                       
7 Renova Foundation Human Rights Guidelines (2020) 
8  UN. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966). 
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General Comments No. 4 and No. 7 of the Economic, Social and Cultural Rights 

Committee9 to Article 11.1 of the above-mentioned Covenant should be highlighted.  

General Comment No. 4 lists the following components of the human right to adequate 

housing: the legal security of tenure; the availability of services, materials, facilities and 

infrastructure; affordability; habitability; accessibility; location; and cultural 

appropriateness.  

General Comment No. 7 specifically addresses the matter of forced displacement and 

provides that in cases where displacement is considered justifiable, the forced displacement 

should be conducted in accordance with international human rights law and general 

principles of reasonableness and proportionality, and should not cause individuals to be 

"homeless" or vulnerable to violations of other human rights.  

Where the affected people are unable to provide for themselves, the State must take 

all appropriate measures, according to available resources, to ensure adequate alternative 

housing, resettlement, or access to productive land, as appropriate.  

 

b) National Norms 

The 1988 Federal Constitution considers several provisions that list the right to 

housing among fundamental rights, granting inviolability and legal protection in a dimension 

that protects the individual's human dignity (Article 5, XI). In Article 6, the right to housing is 

considered a fundamental right in the field of social rights, reiterating its importance as an 

institute to be protected and preserved. Article 182 of the Constitution establishes the social 

function of property and the social functions of the city as fundamental principles of urban 

                                       
9 UN. Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Commentaries No. 4 and No. 7 to Article 11.1 of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Available online at: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx. Last access on the 3rd of May 2021. 
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policy. Article 183 acknowledges the right of tenure for social housing purposes by means of 

urban acquisitive prescription and the concession of use.  

Furthermore, the Brazilian legislation addresses the protection of the right to housing 

and to the city in a significant manner in several normative texts, especially in the City Statute 

(Law No. 10.257, of July 10, 2001), among others.  

 

IV. THE RENOVA FOUNDATION RESETTLEMENT PROGRAM  

In order to ensure the human right to decent housing, according to parameters 

provided for in international and national legislation, in the context of the post-failure 

scenario of the Fundão Dam (2015), the Renova Foundation executes the Resettlement 

Program, provided for under Clauses 76 to 78 of the TTAC, which establishes actions for the 

recovery, reconstruction and relocation of the communities of Bento Rodrigues, Paracatu de 

Baixo and Gesteira. The Program also supports some rural properties in the municipality of 

Mariana and Barra Longa, which were considered eligible. The Resettlement Program 

comprises the following measures: 

a) Provision of temporary housing, according to the family needs (number of 

rooms/accessibility) soon after the failure; 

b) Right to information and participation through residents’ commissions from 

impacted communities - Bento Rodrigues, Paracatu and Rural Area Commission - for 

discussions on the resettlement process - which currently meet on a monthly basis 

with the participation of the Renova Foundation and Technical Advisory - Cáritas. 

c) Contracting of independent technical advisory - Cáritas Brasileira - that accompanies 

affected communities in discussions involving socioeconomic and 

socioenvironmental programs, with all work methodologies prepared by the 
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FOUNDATION validated by the residents' commission and respective technical 

advisory; and 

d) Compliance with IFC/World Bank Performance Standard 05 - Land Acquisition and 

Involuntary Resettlement, which provides as guidelines: anticipate, avoid, and 

minimize adverse environmental and social impacts from land acquisition or use 

restrictions; undertake activities only after appropriate disclosure of information, 

consultation, and participation of affected parties; improve or restore the livelihoods 

and standards of living of displaced people; and improve the living conditions of 

resettled people. 

The program also uses the UN recommendations as a reference, through the 

Adequate Housing Manual 10, which proposes attention to the right to housing in terms of 

infrastructure, privacy, access to services, and security in order to comply with all the 

requirements and environmental legislation in force: 

i. Involvement of the competent environmental agencies in the search for sustainable 

solutions and ensuring celerity in the resettlement licensing processes; 

ii. Conducting, with the resettled community, environmental education work, with the 

objective of providing a conscious and responsible use of the resettlement areas; and  

iii. Implementation of environmentally sustainable infrastructure in the resettlement, 

such as, for example, a basic sanitation system. 

The complexity of the situation demands that some references should be considered, 

not only from the resettlement perspective, but also from the perspective of environmental 

                                       
10 Office of the UN High Commissioner for Human Rights. UN HABITAT. The Right To Adequate Housing. 
Available online at: https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_en.pdf. Last access 
on April 27, 2021. 



 

 

10 

and human rights norms. Thus, the program sought references in models and in the 

legislation itself, which could provide references for the work to be implemented11. 

 

IV.I. BRIEF CONSIDERATIONS ON THE RESETTLEMENT PARTICIPATORY PROCESS 
 
 The Resettlement Process of communities affected by the failure of the Fundão Dam, 

since the initial phase, has as main assumption the active participation of communities and 

eligible families, in their own time, according to the best practices and guidelines of national 

and international organizations that address the matter. 

However, the resettlement processes under discussion, as a result of a disaster, have 

many particularities and novelties, which can be verified from the choice of host areas by 

the affected communities.  

The selection of host areas for the resettlements started in January 2016, with a 

methodological process that included several meetings with the community, consisting of 

the following macro stages: 

1. Discussion and definition of criteria that directed the survey of possible land for 
resettlements through assemblies: 

a) Bento Rodrigues:  

For Bento Rodrigues, there was previous organization of the community to define the 

criteria to consider when choosing the land in an assembly held on 01/27/16. Those criteria 

are summarized below, containing the agreements and attendances contemplated in their 

execution. 

 

 

                                       
11 Resettlement Program references include: (i) Performance Standard 05 - IFC, World Bank; (ii) Law 10.257, City 
Statute (7/10/2001); (iii) World Bank Operational Manual for Resettlements, OP 4.12 of DEC/01 and (iv) Right to 
Adequate Housing UN - SDH 2013. 
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Prioritization Land Survey Criteria Agreement 

1st Soil quality for planting 
and animal farming 

The chosen land provides for the resumption 
of existing productive activities in the original 
area. Management actions are planned for 
soil improvement and the implementation of 
sustainable practices for land use. 

2nd Water supply and 
proximity to springs 

Water supply for human consumption and 
productive activities is ensured. The land 
chosen has two springs, in addition to the 
Lavoura stream that crosses the property. 
There is provision for artesian wells to supply 
farm areas. 

3rd Health - the area must 
have easy access to 
public health services 

The Health and Services Center has been 
constructed in the Lavoura area. The next 
phase involves equipping the center, which 
should be performed in collaboration with 
the Municipal Health Secretary.  

4th Land suitable for the 
implementation of a 
sewage system 

The Sewage Treatment Plant is already 
concluded, as is the sewage collection 
network. The ETE has an aeration lagoon 
system, and is a reference for the region as a 
sustainable practice in the treatment of 
effluents, due to the low operational cost and 
treatment efficiency. 

5th Area Public Safety - the 
area should have easy 
access to policing 
routes 

In addition to the policing route, the 
construction of a Police Station and Civil 
Guard is concluded. 

6th Area with 
environmental quality 
and that promotes 
environmental safety, 
away from areas 
susceptible to flooding, 
not subject to 
landslides and 
operations  

A 40 Ha green area in the urbanized area is 
planned, in addition to 57 Ha of legal 
reservation, 65 Ha of permanent 
preservation area and 26 Ha of 
environmental compensation, which shall 
preserve 90 Ha of native forest. 
The perimeter to be occupied by the 
resettlement is not in a flooded area, in 
accordance with the guidelines and technical 
standards necessary for the occupation of 
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sloping areas that require containment. 
Currently, there are no industrial operations 
in the surroundings area of the chosen land. 

7th Easy Access (proximity 
to asphalt) 

The chosen location is closest to MG-129 
state highway. Moreover, asphalting has 
already been implemented along the 4km 
(interchange from MG-129 highway to the 
Resettlement). 

8th 
 

Adequate topography 
(non-steep 
topography) 

The property is located in a region of typically 
rugged terrain. Considering the land studied, 
the land defined for resettlement presents 
the best topographic conditions for urban 
occupation. 

9th 
 

Easy access to public 
transportation 

The availability of public transportation 
services is the responsibility of municipal 
management and the format will be defined 
upon occupation of the resettlement area. 

10th Proximity to the city of 
Mariana (maximum 24 
km) 

The Resettlement area is located 8 km from 
Mariana.  

11th Location with 
economic 
development 
potential. 

The Resettlement is located in a region with 
diverse potential for the development of 
productive and tourist activities. 

12th Area far from industrial 
operations and 
processes 

Currently, there are no industrial operations 
located near the land. 

13th 
 

Environmental Aspects 
surrounding the area 
(be distant from areas 
such as landfills / dump 
sites, dust sites, etc.) 

The Resettlement is 4 km from the landfill in 
the municipality of Mariana. This landfill has 
undergone a restructuring and regularization 
process of the environmental license as a 
compensatory measure by the Renova 
Foundation. The restructuring is an 
environmental condition for the occupation 
of the resettlement. 

14th 
 

Real estate appraisal of 
surrounding areas 

Although this was a criteria defined by the 
community when choosing the Resettlement 
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15th 
 

Be an area with real 
estate expansion 
possibilities and thus 
allow future growth of 
the new district 

land, throughout the process, the community 
requested the creation of a green belt around 
the resettlement area to maintain the limits 
of the new village so that there would be no 
expansion or decharacterization of the 
previous way of life. 
In any case, the area of the Bento Rodrigues 
Resettlement is 8 km from the Municipality of 
Mariana urban area, with a potential for 
integration with the urban axis and real 
estate valuing.  

16th Proximity to the 
"Estrada Real" (Royal 
Road) project route 
(considering the tourist 
appeal) 

Feasibility study for route adequacy is 
currently under development, which will be 
timely discussed and presented to the 
responsible parties. 

17th Proximity to Bento 
(East region), as a way 
to maintain proximity 
and avoid isolation of 
the Camargos 
community 

The Bento Rodrigues Resettlement remains 
located in the Camargos district. 

* In order to view the items under Criteria #3, #4, #5, and #7, please click on the Virtual Tour 
link: https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/bento-rodrigues/ 

 

It is worth noting that the property chosen by the Bento community in September 

2016 for the construction of the resettlement, acquired and paid for by the Renova 

Foundation, was owned by the company ArcelorMittal. In October 2016, a public deed of 

purchase and sale was drawn up between ArcelorMittal and the Renova Foundation, the 

object of which was the area hosting the resettlement in the location known as "Lavoura". 

As of November 20, 2016, georeferencing and certification at INCRA became 

mandatory for properties larger than 100 hectares in order to alter the real estate 

registration, such as the registration of the purchase and sale.  

https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/bento-rodrigues/
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ArcelorMittal, owner of the area, was unable to obtain the consent of all neighbors, 

who claimed problems with the property boundaries. Therefore, in December 2016 

discussions started regarding alternative ways to transfer the property. This is a typical 

example of a complex land problem that requires time and highly specialized professionals.  

In addition, State Decree 44.646/200712 of the State of Minas Gerais, which regulates 

the submission of projects for land subdivisions and dismemberment of areas for urban 

purposes in the municipalities of Minas Gerais, imposes restrictions for subdivisions that 

have land with slopes above 47%, which was the case of the Bento resettlement, as a small 

portion of the land was in such condition. When the community chose the land, the Renova 

Foundation had already committed to rectifying this slope, but the rule was interpreted in a 

restrictive fashion. 

With that, in June 2017, a public hearing was held, which concluded that it was 

necessary to adjust the urban project with respect to the legal restrictions for subdivisions 

in areas with slopes above 47%, as provided for in the state decree. 

After overcoming these and other challenges along the way, at the end of 2017 the 

approval of the complementary law project that would convert the host area into an urban 

expansion area, for the purpose of implementing the collective resettlement, culminated 

with the sanction of the complementary law, finally solving the land regularization. 

In early 2018, the Foundation ratified the guiding assumptions and guidelines of the 

resettlement policy with the Commission of Affected People and the Public Prosecutor's 

Office, enabling subsequent work to resume normal course. 

                                       
12 MINAS GERAIS. Decree No. 44.646, of October 31, 2007. Regulates the examination and prior consent by the 
State, through the State Secretariat of Economic Development - Headquarters to approve projects for 
subdivision and dismemberment of areas for urban purposes by the municipalities. Official State Gazette [of] 
Minas Gerais, Belo Horizonte, Nov. 1, 2007. Available at: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/ 
completa/completa.html?num=44646&ano=2007&tipo=DEC 
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In February of that year, the first hearing was held to define the guidelines for 

reparation of the right to housing, in which 86 assumptions for resettlement were discussed, 

and 79 were approved and ratified, after four court hearings. These assumptions were 

defined by the parties (Public Prosecutor's Office, Commission of Affected People, Technical 

Advisory Entities, companies and the Renova Foundation) and submitted to court for 

ratification. 

After that, the layout of the land division was painstakingly studied in order to 

reconcile the topography of the land with the original layout of the affected district, so as to 

preserve the neighborhood relations and the way of life of the community. This process 

demanded a lot of time, much longer than the average development time of a parceling 

project. 

Only after all obstacles described previously were overcome, was the community able 

to approve the conceptual project, while discussions were held with the Municipality of 

Mariana for the publication of the decrees that would declare the host area as of social 

interest and public utility for expropriation purposes.  

A resettlement process with this level of complexity and participation, involving so 

many entities and implemented in parallel to the preparation of assumptions and guidelines, 

is unprecedented, and although celerity is desired, it cannot be a limiting factor for the full 

reparation of the right to housing. 

As an example of these challenges, we can mention the assumption established to 

structure a subdivision that sought to recompose the neighborhood relations based on 

origin, while at the same time complying with the legal framework and topography. 

Another differential of the collective resettlements undertaken by the Renova 

Foundation is the fact that house projects are jointly prepared and developed by architects 

available for each family nucleus. 
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The established commitment intends to build custom homes for the families and 

meet their expectations, which is why the preparation period of the project is variable. 

Likewise, the construction work also requires more time and complexity, since each house is 

executed in a specific way, in order to maintain the adequacy to the architectural design, 

structure, and finishing chosen by the families. 

This methodology is not the common model of any other resettlement projects, 

adopt the development, that usually offers a maximum of 3 house types in order to ensure 

fast production scale, with greater uniformity and constructive control. 

 

b) Paracatu de Baixo 

The criteria were validated in an assembly held on 01/25/16. The table below 

presents the established criteria and the context agreed upon for implementation. 

 

Prioritization Land Survey Criteria Agreement 

1st Water Supply Water supply for human consumption and 
productive activities is ensured. The land 
chosen has 23 springs, in addition to the 
Coelho stream that crosses the property. 
There is provision for artesian wells and 
springs to supply farm areas. 

2nd Power Availability A power transmission line was implemented 
to supply the community, to be operated by 
the concessionaire (CEMIG). 

3rd Proximity to Paracatu de 
Baixo 

The Resettlement area is less than 1km from 
the affected community. 

4th  Easy access Implanting alternative access that reduced 
the distance from the resettled nucleus to 
the Mariana headquarters. 

5th Access to Public 
Transportation 

The availability of a public transportation 
service is the responsibility of the city 
management and the format will be defined 
upon occupation of the resettlement area. 



 

 

17 

6th Maintenance of the 
Paracatu's 
Neighborhood 

The resettlement area is less than 1 km from 
the affected community. 

7th Topography - Adequate 
Topography 

The property is inserted in a region of 
typically rugged terrain. Considering the 
land studied, the land defined for 
resettlement presents the best topographic 
conditions for urban occupation and 
productive activities. 

In order to view the items under Criteria 4 and 7, please click on the Virtual Tour link: 
https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/paracatu-de-baixo/ 
 

It is important to consider that, in order to define the criteria for selecting the land for 

the Resettlements of Bento Rodrigues and Paracatu de Baixo, the following steps were 

taken: 

i. Presentation of the technical studies of the land listed for resettlements; 

ii. Presentation of the proposed host areas to the communities through site visits, 

virtual tours and communication materials; 

iii. Group discussion on the format to select the host area through weekly working 

groups; 

iv. Selection of the host areas after a detailed presentation of the information and 

voting process created and defined together with the community 

representatives. 

The entire process was extensively monitored by the competent public agencies, and 

voting events in the host areas were held in the presence of the Public Prosecutor's Office 

and conducted by external auditors, ensuring process compliance. 

After the definition of the host areas, the discussions with the affected people for the 

development of conceptual urbanistic projects for the new communities were initiated. As 

there was no registration information for the families due to the restructuring of the 

https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/paracatu-de-baixo/
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registration process proposed by the Public Prosecutor's Office and Cáritas, methodologies 

were developed to collect information that could subsidize the structuring of conceptual 

projects, as well as the continuity of the resettlement process. The following steps were 

conducted during the period from 2016 to 2018: 

i. Self-demarcation of the land, based on the original areas, performed by families by 

means of workshops and assistance sessions. 

ii. Survey on expectations through a participatory methodology aimed at collecting the 

demands and concerns of the affected people to support the development of 

conceptual urban plans for the new communities. The workshops resulted in an 

important record of community expectations that was validated, documented and 

formally delivered to the affected people.  

iii. Workshops for the construction of the conceptual urbanistic projects with an 

execution format prepared in conjunction with the commissions of affected people 

and the technical advisors - Cáritas. Several workshops were held with broad 

community participation, sometimes in small groups, sometimes in larger formats 

that relied on the use of different communication and mediation resources to 

provide clarity and understanding of information by the families. 

iv.  Approval of the conceptual urbanistic projects also relied on a specific methodology 

developed in dialogue with the commission of affected people and technical advisors. 

Assemblies were held with the broad participation of the community, competent 

public agencies, and the Public Prosecutor's Office for the State of Minas Gerais. Only 

after the approval of the conceptual plans, it was possible to proceed with the steps 

related to the licensing processes and the necessary authorizations to start the 

construction work. 

Bento Rodrigues Paracatu de Baixo 
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Date: 01/29/2018 Date: 09/13/2018 

Approval 

Percentage 

Number of 

Voting Families 

Approval 

Percentage 

Number of Voting 

Families 

99% 180 97% 98 

 

It is important to emphasize that the processes followed the same steps, but 

maintained the particularities and adaptations necessary for each of the communities. 

 

IV. II. THE FAMILY REGISTRATION PROCESS  

The Integrated Registration methodology was developed with the participation of 

representatives from public institutions and other entities that comprise the governance 

instances of the Renova Foundation, especially those associated with the Social Organization 

Technical Chamber (CTOS). Among these, the Ministry of Citizenship, the managing body of 

the Social Programs Unified Register of the Federal Government (CadÚnico), which managed 

the registry of almost 30 million Brazilian families, and served as the basis for decision making 

and granting of social programs, such as the Bolsa Família Program, stands out. The 

Integrated Registration was initiated in July 2016 and extended throughout the entire Doce 

River basin, with the exception of the municipality of Mariana. 

Even with the rationale presented for the development of the Registration 

methodology, the representatives of the affected communities in Mariana and the Public 

Prosecutor's Office disagreed with the beginning of the process, since such a process 

required the prior assessment by the Affected People Technical Advisory - Cáritas. From then 

on, a work plan was established, which began in March 2017 and culminated in weekly 

meetings between technicians from the Renova Foundation, Cáritas, affected families and a 
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representative from the Public Prosecutor's Office to discuss the registration process based 

on the axes proposed by Cáritas.  

This discussion process extended until October 2017, with extensive production, 

exchange of technical materials, the construction of consensus, and a new instrument.  

Moreover, at its discretion, Cáritas added other stages of information gathering with 

the families (Social Cartography and Term Sheet), expanding the information gathering 

process. It should also be noted that, of the four stages of the Caritas registration process - 

Application of the form, Loss and Damage Report, Social Cartography and Term Sheet -, the 

Renova Foundation participated only in the first two.  

Throughout the application process, there were several technical meetings in order 

to adjust the stages and the adaptation of the application schedule under Cáritas' 

responsibility, starting in January 2018 and initially scheduled for conclusion in March 2019. 

This date was rescheduled for early 2020 to include the new list (140 families) presented by 

Cáritas, consolidated in 2019, but these people have not concluded the registration process 

to date. Currently, there is an ongoing discussion to renegotiate the term for the conclusion 

of the registration process, considering the requests made until 2019. 

It is fundamental to highlight the impacts related to the extension of the registration 

process of the affected people in Mariana, a fundamental basis to subsidize the reparation 

process. Consequently, the resettlement needed to use the information available through 

alternative methodologies (self-demarcation, expectations survey, emergency/ Civil Defense 

registration). 

After concluding the discussions on the Affected People Registration, and given the 

complexity of the negotiations associated with the feasibility of the affected families' 

resettlement process, in January 2018, the Renova Foundation presented a compilation of 

signed agreements related to Resettlement, also considering the systematization of the 

discussions for the reformulation of the registration related to this matter.  
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Based on this, Cáritas developed a series of guidelines and presented these to the Renova 

Foundation. The document presented by the consultancy was analyzed and discussed among 

the affected people, the Public Prosecutor's Office, Cáritas and Renova Foundation, resulting 

in a set of General Resettlement Guidelines that determines the service policies to be 

adopted by the Renova Foundation in the reparation process for the Right to Housing. The 

guidelines were agreed upon in hearings in which the interested parties sought to establish 

consensus, based on analyses and negotiations on such material.  

The discussion process occurred during 2018, and is recorded in the Hearing Minutes 

of the Case Files 0400.17.004149-7 and 0400.15.004335-6 from February 6, March 27, July 

7, and August 28 of that year. 

In total, 79 guidelines were approved, covering topics such as: decent housing, 

security of tenure, availability of services, materials, facilities, and infrastructure, 

habitability, accessibility, as well as the resumption of productive activities, ways of life, and 

equal access to the communities' collective assets. 

During subsequent months of 2018 and 2019, assemblies of the Working Group - 

Interdisciplinary/Housing Working Group - WG, established according to the terms of the 

hearing minutes dated 03.27.2018 within the scope of the ACP, were held. These meetings 

were attended by representatives of Samarco Mineração S.A, Vale S.A, BHP Billiton Brasil 

Ltda., Renova Foundation, the Commission of Affected People of Mariana (CABF), the 

Technical Advisory of the affected people of Mariana - Cáritas, in the presence of the 

Prosecutor of Justice (MPMG), with the objective of monitoring the actions and 

implementation of the resettlements and, especially, the definitions of the methodological 

applicability of agreed guidelines occurred during said meetings.  

It should be highlighted that discussions in public and participative spheres regarding 

the moment for families to adhere to the modalities of assistance are: collective 
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resettlement, family resettlement, and reconstruction. At the discretion of the family, it is 

also possible to repair the right to housing by means of payment in cash. 

Discussions on the matter have advanced, whereby Guideline No. 2 of August 28, 

2018 established that the signing of the option term for the reparation modality to the right 

to housing for families entitled to collective resettlement, "shall occur after the approval of 

the construction project by the competent municipal agencies", and that, "as of the signing 

of the OPTION TERM, the affected person definitely waives the remaining assistance 

modalities, and there is no time limitation for the family to reach a decision. 

In this same document, in Guideline No. 5, it is also defined that the signing of the 

option term for affected people entitled to family resettlement that the moment for 

adhesion and signing of the OPTION TERM shall be after the conclusion of the inspections of 

the property chosen by the affected people for acquisition. The affected people may, coming 

from the collective resettlements, return to this modality even after visiting several 

properties. It is also noteworthy that there is no restriction in the number of properties 

recommended for analysis and studies, nor is there a time limit for choosing the definitive 

property or migrating to another modality. It is important to know these aspects, because 

by providing each family with an ample opportunity to be heard concerning their interests 

and decision making, the timeframe for the delivery of the resettlements is altered. 

It is further relevant to emphasize that the instrument used to verify these steps was 

developed with the participation of the Affected People Technical Advisory Service - Cáritas, 

and approved in March 2019 by the 1st Prosecutor of Justice of Mariana.  

After approval of the urban design for the resettlement of Bento Rodrigues, 

discussions were held with the community regarding the beginning of meetings with eligible 

families to develop their individual architectural projects. These discussions were held 

throughout the months of March, April and May 2018 and, to this end, the meetings of the 

Interdisciplinary / Housing Working Group were used, as well as specific meetings with the 
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Bento Rodrigues Commission, always accompanied by the Technical Advisory - Cáritas and a 

representative of the Public Prosecutor's Office. 

The methodology created to develop the architectural projects for the families' 

houses also relied on a participative and deliberative process. 

Os atendimentos às famílias para projeção das moradias foram iniciados em abril de 

2019. This methodology establishes a connection with the previous way of life and the future 

housing perspective. The methodology also seeks the necessary habitability for the current 

composition of the family group that will reside in the house. Thus, the construction of each 

house considers the project developed with each family, ensuring the needs and the 

individuality of the family nuclei. This methodology was divided into 5 phases: 

Phase 1: Knowing: in this phase, families create bonds with the professionals (social 

analyst and architect) who are going to assist the families, get to know the assistance 

model, establish a meeting agenda, and understand the role of the architect and the 

norms necessary to ensure the quality of the construction. 

Phase 2: Remembering: In this stage, families recount to the architect about how the 

space was occupied in the original area and through that establish a spatial and 

functional reference for the development of the new house.   

Phase 3: Creating: In this phase the families establish their expectations for the future 

and define the program for their new house.  

Phase 4: Adjusting: in this phase the families adjust the project presented by the 

architect, the result of the previous phase.  

Phase 5:  Choosing materials: in this phase the families choose the finishing materials 

for the house.  

Throughout the process, the Renova Foundation has always sought to respect the 

time and availability that each family group requires to define its project.  
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For the construction phase of the houses, a methodology was also agreed upon in 

which the families accompany the construction of their houses. They visit the construction 

sites in the main execution stages. Whenever requested by families, the Renova Foundation 

organizes an extemporaneous visit to the construction site and, on a monthly basis, the 

Commission of Affected People and the technical advisory Cáritas conduct visits to monitor 

the construction work.   

For collective use projects, communities also participated in the definition of each 

project with over 09 meetings and workshops. In Bento Rodrigues 05 meetings were held, 

while 04 meetings were held in Paracatu. It is noteworthy that there were several instances 

in which the collective assets were or are still under discussion. These are: conversation 

rounds, meetings with public agencies (Education Secretary and Health Secretary), 

informative meetings, Working Group Forums, and meetings with the Archdiocese. 

Schools, ecological parks, green areas, squares, health centers and services, 

association headquarters, archaeological sites, cemeteries, and leisure and sports areas 

were developed through a specific methodology, with the participation of the community 

and the public agencies responsible for the operation of these facilities.  

The Family Resettlement modality, in turn, is available to assist those families 

previously associated with collective resettlements and who have opted for this assistance 

modality, as well as families from affected rural properties. In this assistance modality, 

families are supported in the search for and acquisition of properties available in the real 

estate market. 

In compliance with the provisions of the TTAC and set of Guidelines, the procedures for 

the operationalization of the Family Resettlement by the Renova Foundation were defined, 

which were presented and validated in the participative discussion forums with the Public 

Prosecutor's Office, the Commission of Affected People, the affected communities and the 

Technical Advisory - Cáritas.  
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The activities contained in this resettlement modality comprise the period in which 

families will be accompanied by the technical team in the search for a property. The stages 

of accompanying families in Family Resettlement include:  

 meeting to present the modality;  

 presentation of a real estate database, from which the family can select properties 

of interest contained in the database or even brought by the family itself, according 

to the family's needs;  

 surveys and technical studies (habitability, productive aptitude, expertise and real 

estate valuation) of the chosen property, collection of preliminary documentation 

and preparation of the Real Estate Notebooks; 

 approval by the family of the Real Estate Notebook that contains studies of the 

chosen property; 

 negotiation of the property acquisition by the Renova Foundation; 

 definitive adhesion of the family to this assistance modality after the conclusion of 

the commercial agreement; 

 acquisition of the property and transfer of ownership to the affected family; 

 meetings with the families to prepare individual architectural projects for the 

construction and/or remodeling of the properties acquired; 

 process to issue licenses and permits for construction; 

 execution of the work and supervision by the families; 

 delivery of the property to the families and planning to move in up to 3 months after 

delivery, according to the family's desire. 

This process, until culminating with the property acquisition, has two determining 

time variables: the family's resolution regarding the chosen property and the property's land 

regularization status. In both cases, there is no control by the Renova Foundation. 
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Considering the reconstruction modality in which the family chooses to remain in the 

original area, as also foreseen in the guidelines, the technical viability of the property must 

be ensured and the property must be reconstructed in such a fashion that returns to a 

condition similar or better than the property in the situation prior to the failure of the Fundão 

Dam. 

Among these stages, the implementation of the Environmental Socioeconomic 

Adequacy Plan (PASEA) should be emphasized, which foresees both reparatory and 

compensatory actions divided in the following order: 

a. Property environmental adequacy; 

b. Recovery and incentive to agricultural production; 

c. Technical Assistance and Rural Extension (ATER); 

d. Renovation, reconstruction, and new construction of rural structures. 

 

IV. III. BENTO RODRIGUES COLLECTIVE RESETTLEMENT 

The collective resettlement of Bento Rodrigues has 95% of the infrastructure works 

concluded, considering roads, drainage, electricity and sewage of streets. The sewage 

treatment plant, the Sagrado Coração de Jesus bridge, as well as the Health Center, the 

Service Center and the Municipal School were also concluded. 

Regarding private property construction, 7 (seven) houses were concluded and 72 

(seventy-two) houses are under construction. A total of 114 (one hundred and fourteen) 

permits were issued for houses and 18 (eighteen) permits for vacant plots, and 04 permits 

for public assets. 

Among the other public and/or collective use assets, the Renova Foundation has a 

permit for the works at the Assembleia de Deus Church. The Cemetery project is already 
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registered and awaits permit issuance, and other collective assets are currently in the project 

development phase with the responsible entities, including: São Bento Church and Mercês 

Church (Mariana Archdiocese), headquarters of AHOBERO - Bento Rodrigues Vegetable and 

Fruit Association, Multi-purpose Sports Court and Soccer Field, Archeological Site, 

Community Park, Meeting Square, Linear Park, Parish Hall, Central Square. 

 

IV. IV. PARACATU DE BAIXO COLLECTIVE RESETTLEMENT  

At Paracatu de Baixo, 6 (six) houses are under construction. The construction of the 

school, as well as access roads to the community and to the plots' areas are currently in the 

earthworks phase. The plot containment, rainwater drainage culverts, treated water pipeline 

and sewage network are also in progress. Over 60 conceptual house designs have been 

concluded.  

Regarding collective assets, the School (infant and elementary school), the Advanced 

Health Center and the Service Center already have a permit. The Cemetery and the Soccer 

Field have been registered and are waiting for the permit issuance. The Community Hall, the 

Catholic Church, and the São Vicente de Paula House are in the project development phase 

with the Mariana Archdiocese.  

 

IV.V. FAMILY RESETTLEMENT 

Considering that the family migration process for family resettlement may occur until 

signing the option term, it should be noted that the universe of families and assistance 

provided varies constantly.  

Currently, 144 families have opted for the Family Resettlement modality, and, of 

these, 57 have acquired real estate properties.   
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IV.VI. RECONSTRUCTION 

Regarding reconstruction, 13 families are currently being assisted, of which 10 

families have concluded and delivered their houses, and the others have conceptual projects 

approved and released for construction. 

For more information on the matter, access the Renova Foundation portal, at: 

https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/reassentamento-e-infraestrutura/ 

 

IV.VII. ASSISTANCE IN TRANSITIONAL HOUSES  

Currently, the Renova Foundation provides temporary housing services to families 

eligible for resettlement due to displacement. This temporary assistance is provided 

through payment of rent for a property chosen by the family or the transfer of financial 

resources directly to the affected family, with each family group independently choosing 

the assistance format. 

The temporary assistance also includes payment of the difference in electricity bills, 

considering the difference in rural vs. urban costs, in addition to payment of amounts related 

to IPTU (property tax) and water rates. The Renova Foundation is also responsible for 

ensuring the habitability of the families by providing furniture and appliances, as well as 

adaptations/improvements in the transitional houses. 

The execution of precautionary reports and communication about the location of the 

property in risk areas, based on official information from the City Hall, is part of the 

assistance provided to families when choosing the property for temporary housing. An 

annual assessment survey is also conducted to map opportunities to improve temporary 

house assistance, an activity that has been temporarily suspended due to the COVID 

pandemic.  
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V. HEARING AND COMPLAINT MECHANISMS (RELATIONSHIP CHANNELS) 

Considering the Guiding Principles on Business and Human Rights (2010), also applicable 

to third sector entities such as the Renova Foundation, the assumption of the institution is 

to act in dialogue with stakeholders to construct solutions related to the reparation process. 

For this purpose, the institution provides the following dialogue mechanisms and spaces for 

debate: 

 Weekly Hearings: dialogue space to assist families eligible for Resettlement to 

address different aspects of the process. The meetings occur with the participation 

of the Affected People Technical Advisory - Cáritas, except in cases in which the family 

expressly opts against such participation. 

 

 Submission of Weekly Agenda: agenda with all reparation process activities 

conducted in Mariana, including negotiations related to families eligible for 

resettlement in Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo and rural properties. The agenda 

is forwarded to the Commission of Affected People, Technical Advisory - Cáritas and 

the Public Prosecutor's Office. 

 

 Ombudsman: The Ombudsman is the Renova Foundation's channel for receiving, 

recording and investigating reports and complaints related to the communities 

affected by the failure of the Fundão Dam in Mariana (MG). These complaints are 

handled by the Renova Foundation Ombudsman department.  

Email: ouvidoria@fundacaorenova.org 

Phone Number: 0800 721 0717  
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 Confidential Channel: The Confidential Channel receives reports on corporate 

related topics, related to non-compliance with the code of conduct, internal rules or 

legislation in force by our employees, third parties or subcontractors. All reports 

received through the Confidential Channel are handled by the Renova Foundation 

Compliance department. 

Email: canalconfidencial@fundacaorenova.org 

 

 Talk to Us: Relationship channels to clarify doubts, register suggestions and demands 

from the communities impacted by the failure of the Fundão Dam. 

Phone Numbers: 0800 031 2303/0800 200 7302 

Email: https://www.fundacaorenova.org/fale-conosco/ 

Service stations: Casa do Jardim - Praça Gomes Freire. Mariana -MG/Service office - 

Barra Longa. Rua Matias Barbosa, Centro. Barra Longa. 

 

VI. LICENSING PROCESS AND ISSUANCE OF PERMITS  

According to Clause 196 of the TTAC, "the ENVIRONMENTAL AGENCIES shall expedite 

the analysis of processes involving acts related to SOCIOENVIRONMENTAL and 

SOCIOECONOMIC PROGRAMS." 

Therefore, the development of environmental studies and structuring of the 

engineering documentation that composed the licensing processes relied on the discussion 

and previous analysis of the state and municipal licensing agencies. Thus, when studies and 

documentation were actually filed, these were already known to the licensing agencies.  

For the implementation of houses, authorization must also be obtained through 

individual permits for each family's project, according to municipal legislation. 



 

 

31 

This permit can be obtained from the Mariana City Hall and takes a variable amount 

of time, and construction work can only start after the permit has been issued. 

 

VII. REASONS FOR DELAYS UNRELATED TO THE ACTIONS UNDERTAKEN BY THE RENOVA 

FOUNDATION  

Initially, in order to synthesize the Mariana resettlement schedule, the following 

infographic is included for better visualization: 

 

It is worth clarifying that several factors beyond the control of the Renova Foundation 

contributed to partial compliance with the delivery schedule of the resettlements. 
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In addition to the factors that invariably interfere with the progress of the 

resettlements, such as (i) issuance of the Authorization Document for Environmental 

Intervention ("DAIA") for Paracatu de Baixo by SEMAD, issued only on 06/18/2019, (ii) 

pending conclusion of the registration process conducted by the affected people technical 

advisory services. 2019, (ii) pending conclusion of the registration process conducted by the 

affected people technical advisory, (iii) pending definition of the compensation for the 

residences foreseen in the resettlement guidelines, (iv) possibility of readjustment and 

allocation of vacant plots indefinitely, (v) variation in climate conditions, (vi) impacts of the 

resettlement guidelines, which demand active participation of affected people in the 

housing projects, as well as action of municipal authorities to issue the necessary licenses, 

reinforcing the individualization of the delivery of each house, as explained in detail in Item 

V, also not to be ignored (vii) necessity to obtain a new environmental license for the ETE 

construction in a place different from the original project, (viii) interruption of the works and 

reduction of the number of employees in the works due to the sanitary rules arising from 

the pandemic. 

Although the Renova Foundation is invariably held fully responsible for the delay, 

external factors totally beyond its control and response capacity are not considered, such as 

the pandemic, among other externalities that directly influence the failure to fully comply 

with the established schedule to deliver the resettlements, impacting the progress of the 

works. 

It would not be appropriate to admit that the Renova Foundation should be 

unilaterally held responsible for all delays, without considering external factors, unexpected 

and unrelated to its activities, attributable to third parties or resulting from unforeseen 

circumstances or force majeure, as is the case of the Coronavirus pandemic.  
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Even if the facts are analyzed as objectively as possible, the works were literally 

suspended for 3 months due to (i) the necessity to reorganize the workforce, the structures 

and the logistics of the works due to the pandemic, and, subsequently, (ii) illegal acts 

promoted by the Municipality (as specifically highlighted in the next chapter). In addition, 

there are impacts that should be ascertained, such as (iii) the reduction in the work pace due 

to a reduction in the effective workforce to 1/3 of the total workforce, which, according to 

estimates, impacted the conclusion of the resettlements in 240 days, as well as (iv) problems 

involving projects interrupted by the affected people and pending issues of permits issued 

by the City Hall. 

As illustrated in the infographic above, in addition to all challenges imposed to 

commence the resettlement works, since the choice of host areas, in case of the collective 

resettlements more recently the works of the resettlements were interrupted for a period 

of approximately 3 months - from 03/21/2020 to 05/04/2020 and posteriorly from 

05/21/2020 to 06/15/2020 - due to the necessary adjustment of the structures and 

workforce contingent, and, subsequently, as a result of manifestly illegal acts committed by 

the Municipality of Mariana within the context of the COVID-19 pandemic. 

Moreover, it must be considered that these determinations imposed by the 

Municipality were not isolated or punctual measures. The municipality continues to 

determine restrictive measures and even the suspension of activities at the resettlements: 

on 03/15/2021, the Managing Committee of the Prevention and Contingency Plan for Health 

forwarded Official Letter No. 14-2021/CG-COVID-19 to the Renova Foundation, determining 

the suspension of in-person assistance to affected people.  

On 03/23/2021, forwarded Official Letter No. 17-2021/CG-COVID19, with an express 

determination to immediately suspend the resettlement activities of Novo Bento, Paracatu 
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and the construction of houses in the city, that is, once again, the Renova Foundation was 

compelled by the government to suspend the resettlement works. 

Seeking to minimize the impacts and consequences of the pandemic that has been 

ravaging the country for over a year, the Renova Foundation made the difficult decision of 

halting work on the resettlements as of 03/21/2020, so that the pertinent preventive actions 

and the workforce could be reorganized. Although the continuity of the civil works was 

authorized by the State Government in the urban area, the resettlements of Bento Rodrigues 

and Paracatu de Baixo are of significant size in the Mariana region and the impacts must be 

considered. 

The project includes the construction of public infrastructure and hundreds of family 

homes in two communities, whose works demand relevant infrastructure, such as cafeterias 

for employees, public transportation, and accommodation, in addition to the inevitable 

circulation of a significant number of people in a municipality with an estimated 61,288 

inhabitants. 

By March 2020, the Bento Rodrigues resettlement works employed 2,377 workers, 

while the Paracatu de Baixo resettlement works employed 1,098 workers, for a total of 3,475 

employees. Employee transportation was provided with a maximum capacity of 44 people, 

and estimates indicate that 30% of the workforce at the time used the accommodations 

provided (1,043 employees). The number of employees, added to the performance of 

outsourced companies, circulation, transportation and accommodation of people, could be 

the perfect formula for that, sooner or later, serious problems would arise due to the 

dissemination of the Coronavirus. For this reason, in order to preserve the health and safety 

of employees and the inhabitants of the city in a scenario of extreme insecurity, the works 

had to be halted so that operations could be reorganized.  
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Note that this was not an isolated action by the Renova Foundation, but rather a 

necessity and an act of responsibility in view of the reality experienced in early 2020 and the 

little information available at the time regarding the health crisis that was emerging and, 

unfortunately, remains persistent to this day. Even the Judiciary and the Public Prosecutor's 

Office - entities that provide essential services - had to readjust to remote work methods, 

including the suspension of procedural terms during 2020 until the work method could be 

reformulated. 

Faced with a large-scale construction project, temporarily halting work to reorganize 

the flow of employees is a necessary and responsible act to protect the population and 

employees. 

In addition, the Municipality of Mariana required, through Decree 10,071/2020, 

dated 04/30/2020, the submission of an Action Plan to those responsible for the 

development of economic activities, services in general, and even essential services provided 

in the municipality, according to the municipal strategic plan for the gradual resumption of 

economic activities. The Action Plan was properly submitted by the Renova Foundation and 

approved by the Municipal Commission for Issues Related to the Renova Foundation 

("COMAR") on 05/04/2020. 

Despite compliance with all requirements of Decree 10,071/2020 in the Action Plan 

presented by the Renova Foundation, and although the construction works had not been 

generally restricted by the State Government, the Municipality simply prevented employees 

from accessing the resettlement works and required the submission of a Contingency 

Prevention Plan, not even provided for in any act issued by Public Authorities. In other words, 

while on the one hand the State Government allowed for the continuation of civil 

engineering works, on the other hand, the Municipality of Mariana imposed much more 

restrictive and specific measures on the Renova Foundation.  
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Furthermore, the municipality conditioned the resumption of resettlements to the 

recovery of the road that provides access to Novo Bento and to the agreement of the 

allocation of resources for the execution of supply works and water reservoirs in that 

subdivision. All the obstacles and conditions, illegal without a doubt, imposed by the 

municipality, culminated in the resumption of the works only on June 15, 2020. Therefore, 

there were 86 days of total work stoppage due to acts of the Municipality. 

For this reason, the effective workforce contingent at the construction sites had to 

be reduced due to health regulations requiring social distancing and, consequently, 

restrictions on circulation and permanence in cafeterias, accommodations, and 

transportation, among others. In Novo Bento, the contingent was reduced to 1,051 workers, 

and in Novo Paracatu, to 537 workers, that is, 1,588 workers out of the 3,475 workers initially 

mobilized (less than half, therefore). 

The work stoppage for a period of 3 months not only had an impact on the conclusion 

of the resettlements, but the new reality of a reduced workforce contributed to the reduced 

pace and progress of the work, compared to the period before the pandemic, with other 

expectations. 

And to ensure that there are no doubts regarding the repeated impositions by the 

municipality, it should be noted that on 03/15/2021, the Managing Committee of the 

Prevention and Contingency Plan for Health forwarded Official Letter No. 14-2021/CG-

COVID19 to the Renova Foundation, with a determination to halt in-person assistance to the 

affected people. Then, on March 23, 2021, an Official Letter No. 17-2021/CG-COVID19 was 

forwarded, expressly determining the immediate halt of resettlement activities in Novo 

Bento, Paracatu and the construction of houses in the city, until March 31, 2021.  

Bear in mind that the suspension of assistance to affected people directly impacts the 

development of the resettlements: the participation of the affected community is necessary 
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for the approval of all resettlement projects and stages. In addition, although the Renova 

Foundation has responded to Official Letter No. 17-2021/CG-COVID19, contrary to what was 

determined therein, the imposed stoppage of the resettlement works clearly impacts delays 

in delivery. 

Another specific point that deserves attention relates to the relocation of the Bento 

ETE. Despite warnings from the Renova Foundation concerning probable delays that would 

follow such relocation of the Novo Bento Rodrigues ETE, in order to comply with the request 

of the affected people, especially due to the probable need for a new environmental 

licensing process for the execution of works in an area not covered by the licenses previously 

obtained; the affected people themselves made the decision to relocate the ETE based on 

the promise from representatives of the State Secretariat for Environment and Sustainable 

Development ("SEMAD") that a new licensing would not be necessary and that any 

bureaucratic adjustments would be simple and expeditious. 

After the Renova Foundation prepared a new project, on 10/14/2019 a meeting was 

held with SUPPRI to present the land use map of the new ETE area, at which time the agency 

confirmed that the procedure would be concluded through an amendment to the 

Environmental Impact Assessment. Thus, on 10/25/2019, the Renova Foundation submitted 

the addendum request to AIA, upon presentation of the documentation requested by 

SUPPRI. 

However, at a meeting held on 12/04/2019, SUPPRI, instead of the commitment 

made at the hearing, informed that it would alter the ETE procedure and that environmental 

licensing would be required for the expansion, and not the amendment to AIA as previously 

recommended. On 12/05/2019, SUPPRI inspected the area and, subsequently, the Renova 

Foundation started preparing the necessary studies according to the new orientation, and 

provided the protocol to the competent agencies on 02/04/2020. 



 

 

38 

The environmental license to alter the location of the ETE by SUPPRI was only 

concluded on 06/26/2020 (ID 1159065070) and construction work on the ETE commenced 

on 08/10/2020, with the removal of the local vegetation for the first stage of the project 

implementation phase. There was a significant impact on the ETE construction schedule due 

to the reorientation of the licensing process, to an extent where there was a 205-day delay 

between the information issued by SUPPRI regarding the need for new licensing, on 

12/04/2019, and the actual granting of the license, on 06/26/2019. Therefore, there was a 

205-day delay compared to the initially expected date to conclude the ETE. 

The fact is that the misguidance of the competent environmental agencies at the 

judicial hearing and the shift in posture during the administrative procedures caused delays 

in obtaining the necessary licenses to commence work on the Novo Bento Rodrigues ETE, 

which cannot under any circumstances be attributed to the Renova Foundation. 

Furthermore, a decision was issued on 09/22/2020, in the records of compliance with 

Ruling No. 5002815-45.2019.8.13.0400, which established a term, until December 2020, for 

the formation of new family groups to be served in any resettlement modality separately 

from their original family groups. 

Despite the judicial discussion, the Renova Foundation has started assisting the new 

nuclei established until January 2019, and which meet the formation criteria that are not 

subject to judicial questioning. To date, 19 assistances are in progress, 7 in the collective 

resettlements and 12 in the family resettlements.  

Likewise, the constant and repeated obstacles presented by the technical advisory 

Cáritas Brasileira on a variety of issues should not be ignored, whether related to 

adjustments proposed by the Renova Foundation in adapting to the current moment with 

remote assistance, or to the conclusion of the registration work, or during the assistance 

provided to the affected people. 
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Considering that the implementation of the resettlements requires compliance with 

the agreed stages and procedures, and that these require the participation/validation of the 

families in conjunction with the Technical Advisory - Cáritas, and that the pandemic has 

caused adjustments to the work process and continues to impose restrictions on the initially 

structured model, there is certainly an impact on the execution and delivery schedule of the 

resettlements. In any case, it is important to state that since the beginning of the COVID-19 

pandemic, the Renova Foundation has adopted measures for the continuity of the 

resettlements, adapting and seeking alternatives, considering the health and safety 

protocols and guidelines provided by authorities.   

Since April 2020, that is, the moment after the beginning of the pandemic, the Renova 

Foundation has proposed and implemented remote activities with families and collective 

forums, aimed at continuing the services and, consequently, the delivery of the 

resettlements. With the challenge of maintaining the agreed methodologies, and 

incorporating the virtual implementation, after one (1) year, data is available demonstrating 

the importance of adopting this measure, even if in opposition to the Technical Advisory - 

Cáritas and the Commission of Affected People (substantiated in documents submitted to 

the Renova Foundation).  

The previously agreed upon methodologies, whether for monitoring the works, 

visiting the plot, developing the conceptual designs of the houses and choosing finishing 

material, signing of terms, etc., began to be offered in a virtual environment, safeguarding 

the liberality of the family in their engagement, the safety of those involved without losing 

the quality of the services provided, and respecting the right of the families to be 

accompanied by technical advisors. The Renova Foundation also sought measures for the 

provision of equipment (such as tablets), organization of the entire logistics to provide such 

services (provision of links, staff training and remote support to families for better use of 
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such tools), as well as support for Internet access (by paying for Internet services, transferred 

to the families, during the period in which the services are provided).  

Some results of such initiative reveal how much the Renova Foundation and the 

families eligible for resettlement made an effort to overcome the obstacles posed by the 

pandemic, whether through the incorporation of virtual methodologies (available exclusively 

in the initial moments of the pandemic) or through the resumption of face-to-face activities 

in a safe manner and in compliance with government health and safety recommendations 

(whenever possible and provided there is agreement from the family), among which we 

highlight the conclusion of 97 conceptual projects, including collective assets, and with 55 

under development, 222 terms signed and 85 visits conducted to plots and construction 

sites, 65 of which in a face-to-face format according to the health protocol and 20 virtual 

visits.  

As for on-site activities, the following measures were adopted: use of adequate 

envelopes for sanitization and quarantine of documents forwarded to the family; use of a 

virtual system to sign documents, weekly testing of the team members who interact with 

the affected people, availability of alcohol gel and masks during the on-site visits, among 

others.  

Certainly, the current context poses restrictions and, consequently, an impact on the 

timeframe for compliance with the obligation to deliver the resettlements. Therefore, all 

stakeholders involved (Renova Foundation, Families, Technical Advisory - Cáritas and 

Commission) are responsible for strengthening the arrangements proposed to achieve the 

delivery objectives. 

All factors external to the operations of the Renova Foundation hinder the progress 

of the resettlement work: (i) still pending conclusion of the registration process conducted 

by the affected people technical advisory, (ii) pending definition of the housing 
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compensation provided for in the resettlement guidelines, (iii) possibility of readjustment 

and allocation of vacant plots indefinitely, (iv) impacts of the approved resettlement 

guidelines to prepare resettlement projects, (v) varying weather conditions, (vi) necessity of 

active participation and approval of the house projects by the affected people themselves, 

(vii) approval of projects by the competent municipal agencies, among others. Some of these 

factors are worth highlighting for the purposes of this report. 

It is also important to note that the registration process conducted by Cáritas 

Brasileira, including phase 1 (application of the form), has not yet been concluded in 

Mariana. As is known, even though the conclusion of the registration was essential for the 

collection of information related to the resettlement, the companies and the Renova 

Foundation needed to proceed with the projects, even though in the course of the work 

adjustments had to be made to adapt these projects to the information gathered during the 

registration. 

Even from the aspect of serving new families formed after the failure, the conclusion 

of the registration is one of the premises established for the service, as provided for by 

Guideline No. 2 approved on 02/06/201813 in the records of ACP Mariana. This is a factor 

that is unequivocally external to the actions of the Renova Foundation and that also directly 

influences the conclusion of the resettlements. 

Furthermore, as a result of the widely participative and individualized process - in 

which the affected parties are guaranteed the option for the resettlement method 

(collective, family or reconstruction whenever applicable), active participation in the 

                                       
13 "2. In respect to the current conformation of the family nuclei, covering cases of separation, new unions, 
deaths, births and other cases, the Companies, through the Renova Foundation, should assure a property for 
each nucleus, when this is the wish of the family nucleus, observing reasonable and generally accepted criteria, 
rules for assessing the effective formation of new family nuclei, and that such reality is considered in the 
registration" (g.n.). 
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preparation and approval of the conceptual projects for the properties, in addition to the 

selection of properties for studies and negotiations necessary for the acquisition in case of 

family resettlements, the process is completely subject to subjective questions, related to 

the selection process of the affected people and their participation in the projects' 

preparation, compliance with the established deadline consists of an impossible obligation, 

which cannot be met by the work of the Renova Foundation alone.  

 In addition to bureaucratic matters, climate and sanitary rules, the delivery of each 

property depends upon the selection and progress of each family's project, as well as 

approval by the City Hall. Please refer to the diagram below: 

 

Despite the fact that the community's resettlement is collective, the participative and 

individualized process assured to the affected people imposes disparities regarding the 

status of each residence. The facts are clear: in addition to being unfeasible to impose the 

delivery of all the residences on a single date, since the conclusion of the construction of the 
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residences depends on the preparation and approval of projects by the affected people 

themselves and by the City Hall. 

All these factors demonstrate that it is not reasonable to establish a date that 

considers the delivery of all houses, since projects depend on the affected people, and the 

Renova Foundation is not directly and exclusively responsible for not complying with the 

established timeframes.  

Precisely because the preparation and approval process of the house projects is 

individualized and highly customized, the Renova Foundation frequently encounters 

situations in which it is not possible to advance with the family assistance stages, because 

some of these families, in certain situations, demand or impose conditions that they are not 

entitled to. There are also situations which, if accepted by the Renova Foundation, imply a 

breach of isonomy in relation to other services, which may generate serious and 

irremediable social disparities in the resettlements. On the other hand, there are cases in 

which the Renova Foundation perceives the possibility of consensus with families, justifying, 

in certain situations of social vulnerability, exceptions to current metrics and procedures, 

and understandings involving concepts and requirements of the resettlement guidelines. 

Such cases, for better reference and direction of actions by the Renova Foundation, 

are referred to as "interrupted cases". As the interruption of assistance is the result of an 

act/decision of the family, the numbers that represent "interrupted cases" may change - and 

often do, due to the dynamics of the assistance - when there is interest and/or possibility for 

the family to continue with the assistance. 

Interrupted cases originate from many factors, including, for example, cases in which 

there is evident abuse of rights, to the extent that action is demanded from the Renova 

Foundation, although it is not even associated with the resettlement program. There are 

several other examples. Even though these interrupted cases relate to individual situations, 
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given the dialogue between the resettlement agents, the Renova Foundation endeavors to 

harmonize the solutions, so as not to jeopardize other cases in progress. 

As an example, there are cases in the collective resettlement of Bento Rodrigues 

where some families have peculiar understandings as to the reasonableness of the guideline 

addressing evidence of construction on undeveloped plots, formerly occupied by the 

families, and which would justify the delivery of new housing. There is also disagreement 

regarding the criteria for the division of plots and identification of property ownership and 

compensation.  

Compensation should be considered as a complementary process to the reparation 

of the right to housing, and shall be assessed after due comparison between the agreed 

obligations and the reparation process. The Renova Foundation acknowledges that the right 

to compensation is assured in cases in which the reparation of the affected housing/property 

does not reach the minimum parameters established in the Guidelines.  

It is noteworthy that, since there are no specific methodological references to define 

compensation parameters, in 2019 a development process for calculation and calculation 

methodologies was initiated, seeking to reach a consensus with Affected People Technical 

Advisory - Cáritas and the Public Prosecutor's Office. 

In June 2019 and July 2020, the Public Prosecutor's Office presented, in court, a 

proposal for a methodology developed by the Affected People Technical Advisory - Cáritas. 

Since there is no consensus between the parties, this topic is now discussed in court. Among 

the compensations under discussion, the following are included I)difference in plot area: 

when the plot received by the family is less than the minimum 250m² area (established by 

Guideline) or the area verified on the original property; II)difference in plot front length: 

when the front length (front of the plot) is less than that verified on the original property or 
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less than the 12m established by municipal legislation; III)slope: when the slope of the 

resettlement plot is greater than that found on the original property. 

The Technical Advisory - Cáritas also presents other types of compensation, which 

were not subject to agreement:  

• loss of neighborhood: the rearrangements and readjustments of the plots in 

the collective resettlements do not mean an effective loss of neighborhood, since the 

families remain in the same community and, therefore, there is no disruption of the 

community relations established at the origin. As for the Family Resettlement, compensation 

does not apply as this is a free choice made by the affected people themselves in their 

process of reparation of the right to housing in an alternative context of moving to another 

community. 

• loss of access to water sources: Access to treated water is ensured both by 

the infrastructure built for the collective resettlements and by the assessment of the 

properties acquired by the Family Resettlement.  

• loss of agricultural aptitude: the productive restructuring process includes 

activities that contribute to the adaptation of the affected properties for better use by the 

affected people. During this process, the resumption and increase of productive activities on 

the properties acquired for collective and family resettlements will be ensured, as well as 

the environmental recovery of the affected properties. 

Furthermore, there are interrupted cases due to peculiarities/vulnerabilities of the 

families involving inheritance and succession issues. There are also cases in which it is 

impossible to move forward with the family's project due to repeated divergences expressed 

by the families with respect to the registration prepared by Cáritas Brasileira. 
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Regarding the Paracatu de Baixo collective resettlement, there are, so far, cases 

involving disagreements for the location of the plot, dissatisfaction with other programs of 

the Renova Foundation, and repeated disagreements with Cáritas Brasileira, expressed 

regarding the family's registration. 

With regard to family resettlement, assistance is also interrupted, for example, due 

to disagreements over succession, disagreement over the size of the plot, and disagreement 

over the sale by the affected individual of both the plot acquired in his name and the future 

right to housing granted by the Renova Foundation. 

Despite all the impacts resulting from external factors beyond the control of the 

Companies and the Renova Foundation, with regard to the Bento Rodrigues collective 

resettlement, work on the following public facilities was concluded: (i) municipal school, (ii) 

health and services center, (iii) earthworks and containments on 103 properties, (iii) public 

road grading, (iv) public lighting, (v) rainwater drainage, (vi) sewage collection network and 

(vii) sewage treatment plant. Furthermore, of the 213 houses currently planned for collective 

resettlement14, 9 have been concluded and 36 are under construction. 

Regarding the Paracatu de Baixo collective resettlement, especially due to the 

differences between the main timeframes to start construction work compared to the Bento 

Rodrigues collective resettlement - highlighting, as differentiating factors, the area selection 

by the affected people and DAIA issuance only on 06/18/2019 -, the status of the works is at 

a different stage, which reinforces the need for segmentation of the delivery term.  

To date, the following works have been concluded: (i) deep drainage of Area 1 (the 

area around Praça Santo Antônio) and Rua Monsenhor Horta, (ii) containment between the 

                                       
14 This number varies, as there may be changes in the option of the affected people regarding the reparation 
modality to the right to housing, for example, migration from collective resettlement to family resettlement 
(assisted purchase). 
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Permanent Preservation Areas and Area 1 and Rua Monsenhor Horta, (iii) surface drainage, 

as well as the works (iv) of the municipal school, (v) access roads to Novo Paracatu, (vi) street 

layouts. Furthermore, of the 86 houses and 14 vacant plots currently planned as part of the 

collective resettlement, the foundations of 6 houses have been concluded, and work is in 

progress. 

In addition, it is important to note that, to date, 138 families have chosen family 

resettlement (assisted purchase of property outside the collective resettlement, according 

to the preference of the affected family nucleus), thus, 57 properties have been acquired; of 

these, 53 require construction or renovation before delivery to the family nucleus and 4 are 

vacant plots, which also require projects, simplified licenses and construction work to be 

delivered. In this sense, the works on 6 properties have been concluded and the works on 2 

properties are nearing conclusion. Also in the family resettlement, there is 1 property where 

construction work has been started after the respective location was chosen by the family 

group and acquired by the Renova Foundation. Finally, 7 properties were rebuilt and 

delivered to the affected families. 

 For better visualization of the public assets already concluded, please refer to the 

photographs of the ETE and the school and sports gymnasium in the Novo Bento collective 

resettlement: 
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 As shown, although the resettlements have not been fully completed, there 

is no inertia on the part of the Companies and the Renova Foundation in complying 

with the obligation that would justify the full application of the fine. Part of the 

houses have been concluded and delivered, as well as much of the public assets in 

Novo Bento Rodrigues, and the works in Novo Paracatu de Baixo are well underway. 
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VIII. CONCLUSION 

Considering the aforementioned, the FOUNDATION believes to have provided the 

necessary clarifications required to better understand the current status of the resettlement 

program, taking into account the results already obtained, as well as the challenges yet to 

be overcome.  

It should be noted that, while the resettlement works are not concluded, the affected 

families can remain in temporary housing rented by the Renova Foundation, which 

guarantees to these families the human right to decent housing, according to national and 

international human rights legislation.  Therefore, there is no disrespect of this right by the 

Foundation. 

For more information on the matter, access the Renova Foundation portal, at: 

https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/reassentamento-e-infraestrutura/ 

In conclusion, the FOUNDATION is available to provide further clarification on all 

programs and actions that have been adopted, always ensuring the right to information and 

participation of the affected people and civil society in the process to repair the impacts 

resulting from the failure of the Fundão Dam, and reiterates the commitment to implement 

all possible actions for the most expeditious recovery and reparation of the impacts resulting 

from the failure of the Fundão Dam. 

 

  

__________________________                               ________________________ 

Christiana Galvão Ferreira de Freitas                        Raineldes Agda Alves de Melo 

Human Rights Manager                                    Resettlement Social Manager 
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May 3, 2021 

 
Mr. Mauricio Lazala 
Associate Director 
Ms. Marina Novaes  
Brazil Researcher & Representative 
Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) 
 
 
Dear Business and Human Rights Resource Centre, 
 
 
Vale SA (“Vale”) hereby provides clarification on the information contained in the Report 
“ATRASOS - Relatório de entrega dos reassentamentos - Mariana/MG” (“DELAYS - Report on 
Delivery of Resettlements”) (“Report”), released in February 2021 by the Commission of People 
Affected by the Fundão Dam in Mariana (CABF) and Technical Advisory at Cáritas Regional Minas 
Gerais. 
 
Vale clarifies that its management is based on the respect, awareness, and promotion of Human 
Rights, as well as the prevention of potential adverse impacts and, when necessary, the 
mitigation and remediation of those impacts. The Company values engagement with 
stakeholders and alignment with national and international principles and standards, in 
particular with the United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights. 
 
In relation to the points highlighted in the report, we would like to present clarifications through 
the document prepared by the Renova Foundation, the entity created in 2016, with the 
objective of carrying out the reparation of and compensation  for the impacts associated with 
the rupture of the Fundão Dam, of Samarco, which took place on November 5, 2015. 
 
Current information on the reparation work, including the resettlement process, can also be 
found by accessing this link - https://www.fundacaorenova.org/en/repair-data/resettlement-
and-infrastructure/. 
 
Vale remains committed to continuously support the reparation and indemnity actions, 
supporting the Renova Foundation in its mission. We value the opportunity for ongoing dialogue 
with the Business and Human Rights Resource Centre, as well as with other stakeholders on this 
important commitment. 
 
 
Sincerely, 
 
 
Vale, S.A. 
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