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TERMO DE INVESTIMENTO SOCIAL Nº (inserir nº RC) 

QUE ENTRE SI FAZEM FUNDAÇÃO RENOVA E XXXX 

      

A FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica privada sem fins lucrativos, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 

4º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.112-021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

25.135.507/0001-83, doravante denominada apenas RENOVA, neste ato representada na forma dos seus atos 

constitutivos;  

E 

 

XX, pessoa física, indígena residente na aldeia XXX da Terra Indígena XXX, em Aracruz – ES, inscrito(a) no CPF nº 

XXX, doravante denominado PROPONENTE. 

 

 

Individualmente considerado Parte e, conjuntamente considerados Partes. 

 

Considerando que: 

 

a) a RENOVA é fundação privada instituída na forma do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 

(“TTAC”) firmado em 02/03/2016, entre os poderes públicos, órgãos e entidades ambientais da União, dos 

Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco Mineração S.A., a Vale S.A. e a BHP Billiton Brasil 

Ltda. em decorrência do rompimento da barragem de Fundão e seus impactos; 

 

b) O TTAC, em sua cláusula 39 e seguintes, define que a Fundação Renova deverá executar um “Programa de 

proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas”, com o objetivo de oferecer 

atendimento especializado às comunidades indígenas da Terra Indígena Caieiras Velhas II, Tupiniquim e 

Comboios, em Aracruz – ES; e 

 
c) O Termo de Referência para a elaboração do Estudo do Componente Indígena que identificou e 

dimensionou os impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão às Terras Indígenas Caieiras 

Velhas II, Tupiniquim e Comboios, estabelece, em suas orientações gerais, que “Enquanto não surtirem os 

efeitos dos programas de compensação e mitigação com base no cumprimento das metas aprovadas 

quando da validação do CI-PBA, deverão ser mantidas as ações emergenciais acordadas com os indígenas”;  

 
d) Que foi publicado em XX.xx.xx roteiro para acessar o Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias (“FAIC”), 

por meio do qual a Fundação Renova buscou apoiar as iniciativas comunitárias (individuais e coletivas) das 

Terras Indígenas Caieiras Velhas II, Tupiniquim e Comboios, valorizando o esforço que já vem sendo 

realizado pelas organizações e lideranças indígenas, executando ações de maneira prática, rápida e 

objetiva, tratando de impactos consolidados antes mesmo do início e elaboração do Plano Básico 

Ambiental (PBA). 

 
Resolvem celebrar o presente TERMO DE INVESTIMENTO SOCIAL, conforme as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O presente TERMO tem por objeto celebrar acordo para viabilizar o apoio e a execução de propostas de 

fortalecimento às iniciativas comunitárias que são realizadas e/ou que sejam de interesse das 



 

2 

 

TERMO DE INVESTIMENTO SOCIAL Nº (inserir nº RC) 

QUE ENTRE SI FAZEM FUNDAÇÃO RENOVA E XXXX 

      

comunidades indígenas das Terras Indígenas Tupiniquim, Caieiras Velhas II e Comboios, localizadas no 

município de Aracruz – Espírito Santo., identificados pelo estudo de impacto Estudo do Componente 

Indígena (ECI). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS CONTRATUAIS 

 

2.1. Os documentos abaixo identificados, doravante denominados anexos, integrarão o presente TERMO, em 

tudo aquilo que não o contrariar, de forma a se complementarem mutuamente, e cujos conteúdos também se 

obrigam as Partes: 

 

Anexo I Plano de Trabalho 

Anexo II Descrição orçamentária detalhada 

Anexo III Termo de Investimento Social 

Anexo IV Cartilha Gestão Financeira 

Anexo V Protocolo sanitário de prevenção à COVID-19 

 

2.2. O PROPONENTE deverá rubricar este instrumento e todos os seus Anexos. O PROPONENTE declara que já 

os recebeu, que tem ciência de seu conteúdo e que concorda com os termos neles contidos, comprometendo-se 

a cumpri-los na sua integralidade. 

 

2.3. As assinaturas mencionadas na cláusula 2.2 poderão ser registradas por meio eletrônico (“Assinatura 

Eletrônica”), de modo que as Partes reconhecem a presença de todos os requisitos de validade jurídica, incluindo 

a autenticidade das respectivas assinaturas, a integridade e veracidade de conteúdo deste instrumento, além da 

idoneidade dos mecanismos de autenticação utilizados para a validação e garantia da segurança da Assinatura 

Eletrônica. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. Constituem obrigações conjuntas das Partes: 

 

a) Realizar acompanhamento períodico do Projeto, a fim de implementar as diretrizes e ações necessárias à 

execução do presente TERMO; 

 

b) Avaliar periodicamente a execução de todas as atividades referentes às ações objeto deste TERMO 

garantindo o alcance dos objetivos definidos neste instrumento e nos seus anexos;  

 

3.1.1. Cada Parte é responsável por suas ações e omissões durante a execução do objeto deste TERMO. 

 

3.2. Constituem obrigações da RENOVA: 
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a) Realizar os repasses financeiros necessários ao cumprimento do objeto deste TERMO e seus anexos, 

conforme detalhado na Cláusula 5ª; 

 

b) Analisar, aprovar ou reprovar por meio de parecer, o(s) Relatório(s) de Atividades e Prestação de Contas 

apresentados pelo PROPONENTE, referentes às atividades executadas com base neste instrumento.  

 

c) Analisar, aprovar ou reprovar as prestações de contas apresentadas pelo PROPONENTE; 

 

d) Fiscalizar as atividades desempenhadas no âmbito do presente TERMO, a fim de aprovar os resultados das 

ações e das atividades promovidas; 

 

e) Estabelecer as diretrizes e as ações as serem implementadas com base neste TERMO. 

 

3.3. Constituem obrigações do PROPONENTE: 

 

a) Planejar e executar as atividades estabelecidas neste TERMO e nos seus anexos; 

 

b) Acompanhar os resultados e fazer a gestão das atividades, no intuito de assegurar o cumprimento dos 

objetivos e das metas estabelecidas neste TERMO e seus Anexos; 

 

c) Ser o único responsável por todos os recursos humanos envolvidos na consecução do objeto deste TERMO, 

observando, no que for aplicável, a Consolidação das Leis do Trabalho, além de ser o responsável exclusivo por 

qualquer ônus decorrente da execução do objeto deste TERMO, como por exemplo, encargos financeiros, 

tributários, administrativos, ambientais e previdenciários; 

 

d) Providenciar, sem qualquer tipo de inadimplemento, o pagamento de bens adquiridos e os serviços que 

contratar para execução do objeto do presente TERMO; 

 

e) Garantir a adequada execução das atividades previstas na Proposta e aplicação dos recursos financeiros, 

conforme disciplinado neste TERMO e seus Anexos; 

 

f) Prestar contas dos recursos recebidos de acordo com a Cláusula 5ª; 

 

g) Não praticar ou aceitar a exploração de trabalho escravo ou degradante, a exploração sexual de menores 

ou a exploração de mão-de-obra infantil;  

 
h) Durante a execução do objeto deste TERMO, seguir integralmente o Protocolo de Segurança Sanitário de 

prevenção ao COVID-19 a ser disponibilizado aos proponentes. 
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CLÁUSULA QUARTA – ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO  

 

4.1. A execução da Proposta será objeto de permanente acompanhamento, devendo o PROPONENTE 

disponibilizar as informações necessárias para permitir à RENOVA a verificação do emprego dos recursos 

financeiros, inclusive mediante vistoria da execução dos trabalhos e acesso aos livros de escrituração, documentos 

e arquivos. É permitido à RENOVA, a seu critério, valer-se de outras instituições ou consultores especializados 

para o acompanhamento técnico da execução do objeto deste TERMO.  

 

4.2. O PROPONENTE deverá apresentar, mensalmente, à RENOVA, por meio de sua gerenciadora, sob pena 

de suspensão do repasse de recursos, relatórios de execução física, com a comprovação da efetiva realização das 

atividades previstas na Proposta, em modelo específico a ser fornecido pela RENOVA. 

 

4.3.  O PROPONENTE ao final da execução financeira de cada repasse de recursos, conforme previsto na Cláusula 

6ª, deverá apresentar o Relatório de Atividades e Prestação de Contas do projeto, no modelo da RENOVA. 

 

4.3.1. O Relatório de Atividades deverá conter as seguintes informações, minimamente: 

 

a) proposta aprovada, objeto deste TERMO; 

b) relato das ações realizadas 

c) cronograma planejado x cronograma realizado; 

d) registros fotográficos 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

5.1. O objeto do presente TERMO será executado com recursos financeiros conforme descrito no item 3.2, os 

quais serão desembolsados, pela RENOVA, da seguinte forma: 

 

Parcela Valor Previsão de Pagamento Etapa/Evidências 

1.     
Relatório de Atividades e Prestação de 
Contas 

2.       

 

5.2. O pagamento será realizado em duas parcelas de 50% do valor previsto descritas acima e ficará condicionado 
ao cumprimento dos seguintes itens: 
 

a) A liberação da primeira parcela ocorrerá após a realização da reunião inicial – kick-off; 

 

b) Para liberação da segunda parcela, referente aos EVENTOS DE LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, 

o PROPONENTE deverá comprovar (i) a correta utilização de, no mínimo, 80% dos recursos anteriormente 

adiantados e (ii) atendimento às metas e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho e Cronograma Físico 

Financeiro; 
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A comprovação do restante da penúltima e da última parcela, que não atingirem 100% dos RECURSOS 

FINANCEIROS adiantados, implicará obrigatoriedade de devolução do valor não utilizado à RENOVA. 

 

5.3. O depósito acima detalhado será efetuado pela RENOVA, em conta corrente do responsável pelo projeto, 

quando pessoa física, ou da associação indígena (pessoa jurídica), quando esta for a responsável pelo projeto.  

 

5.4. O comprovante de depósito valerá como prova do repasse dos recursos e quitação. 

 

5.4.1 No caso de mudança de estabelecimento bancário ou número da conta corrente, o PROPONENTE deverá 

comunicar ao Gestor do TERMO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o novo estabelecimento ou a nova 

conta, sob pena de o depósito efetuado na conta anteriormente indicada ser válido para plena quitação. 

 

5.4.2 Todas as movimentações financeiras relacionadas ao projeto deverão ser realizadas única e exclusivamente 

por meio de transferência eletrônica bancária, e os respectivos comprovantes deverão ser encaminhados à 

RENOVA quando da prestação de contas. A movimentação dos recursos disponibilizados pela Renova por 

quaisquer outros meios que não transferência eletrônica implica violação dos termos contratuais e sujeitará o 

PROPONENTE às sanções cabíveis.  

 

5.5. Fica acordado entre as Partes que a quitação do repasse financeiro somente ocorrerá após a aprovação da 

prestação de contas pela RENOVA. 

  

5.6. O PROPONENTE deverá prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se, especialmente e não 

se limitando, ao seguinte: 

  

5.6.1 A prestação de contas será composta de, mas não se limitando a: 

 

a) relação das atividades realizadas no período; 

b) relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 

c) extrato da conta bancária; 

d) relação de Pagamentos; 

e) planilha de Execução Financeira; 

f) relação de Receitas e Despesas; 

g) documentos fiscais hábeis comprobatórios de todas as despesas como notas fiscais, cupom fiscal, comprovante 

de Transferência Eletrônica Disponível – TED, entre outros que forem solicitados e aprovados pela RENOVA. 

Cuidando dos seguintes aspectos: data do documento, CNPJ ou CPF (neste segundo caso, o documento é RPA), 

compatibilidade entre o emissor do documento e a descrição da despesa, valor, a posição de dados do 

PROPONENTE como receptora do serviço ou produto; 

h) contratos de prestação de serviços com terceiros. 

 

5.7 Em caso de não comprovação ou não aprovação da prestação de contas pela RENOVA, o PROPONENTE será 

responsável por todos prejuízos decorrentes, devendo ser restituído à RENOVA o saldo remanescente apurado, 

em prazo e conta bancária a ser fornecida pela RENOVA. 
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5.9 O PROPONENTE declara que concorda com os termos do Manual de Conduta e anticorrupção da RENOVA e 

que preenchem os requisitos exigidos pela equipe de Compliance da RENOVA. 

 

5.10 Fica vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste TERMO. 

  

5.11 Fica acordado entre as Partes que qualquer inclusão de novos itens, alteração no escopo, ampliação do prazo 

ou aumento do valor deste TERMO somente será possível mediante a realização de Termo Aditivo por escrito. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA E ENCERRAMENTO 

 

6.1.  O presente TERMO entra em vigor a partir da data de sua assinatura, e ficará vigente pelo prazo máximo 

de até 06 (seis) meses, ou até que todas as obrigações assumidas pelas Partes sejam encerradas, conforme 

previsto no Cronograma da Proposta, o que ocorrer primeiro. 

 

6.2. Qualquer das Partes poderá rescindir o presente TERMO, mediante simples aviso escrito à outra Parte, 

sem necessidade de procedimento judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

 

a) ocorrer caso fortuito ou de força maior; 

b) uma das Partes entrar em estado de insolvência; 

c) uma das Partes incorrer em descumprimento de qualquer cláusula deste instrumento ou de quaisquer 

obrigações contidas em seus anexos, ocasião que a Parte Infratora pagará à Parte Inocente todas as perdas e 

danos que forem apurados. 

 

6.3. Este TERMO poderá ser encerrado imediatamente nas seguintes hipóteses: 

 

a) caso seja constatado, a exclusivo critério da RENOVA, uso indevido dos repasses financeiros, devendo o 

PROPONENTE pagar por todos os danos apurados; 

 

b) caso seja constatado, a exclusivo critério da RENOVA, o descumprimento deste TERMO e nos seus Anexos; 

 

c) se o PROPONENTE violar as regras e as orientações contidas no Código de Conduta da RENOVA ou, no 

caso de Associação Indígena, tolerar atitudes e comportamentos de seus associados, corpo diretivo, prepostos, 

empregados, subcontratados ou quaisquer outras pessoas que estejam sob sua responsabilidade direta ou 

indireta, que de alguma forma conflitam com o os padrões éticos e legais esperados pela RENOVA. 

 

6.4. Em qualquer hipótese de encerramento deste instrumento, eventual saldo remanescente e/ou os 

rendimentos de aplicação serão restituídos à RENOVA, em prazo e conta bancária a serem indicados pela RENOVA, 

sob pena de aplicação de multa não compensatória de 10% (dez por cento) sob o valor devido, sem prejuízo das 

demais sanções legais e contratuais cabíveis ou ser apresentado uma proposta complementar de uso deste saldo 

remanescente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. As Partes assumem todas as responsabilidades referentes a seus funcionários, eximindo a outra de toda 

e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciária, não havendo solidariedade entre as Partes em 

nenhuma obrigação decorrente deste TERMO. 

 

7.2. O PROPONENTE declara estar ciente de sua condição jurídica de fonte pagadora dos bens adquiridos e 

dos serviços contratados em razão da consecução do objeto deste TERMO.  

  

7.3. É responsabilidade exclusiva do PROPONENTE efetuar o cálculo, a retenção e o recolhimento de tributos 

e contribuições sociais e previdenciárias – inclusive as decorrentes de eventuais acidentes de trabalho – incidentes 

nas contratações de serviços e nas aquisições de bens necessários à execução da proposta.   

 

7.4.      As PARTES cumprirão com a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e quaisquer outras leis anticorrupção 

aplicáveis a este TERMO, obrigando-se a não cometer qualquer violação que consista em oferecer, dar, prometer 

ou autorizar a doação de qualquer bem ou coisa de valor a qualquer funcionário público com a finalidade de:(i) 

influenciar qualquer ato ou decisão de tal funcionário público no exercício de sua função pública; (ii) induzir tal 

funcionário público a realizar ou omitir a realização de qualquer atividade relacionada às suas obrigações legais; 

(iii) obter ou manter qualquer vantagem indevida; ou (iv) induzir tal funcionário público a influenciar ou afetar 

qualquer ato ou decisão de qualquer entidade governamental, em cada caso, a fim de obter ou reter negócios ou 

direcionar negócios para outra pessoa. 

 

7.4.1.  A não observância destas normas poderá ensejar a rescisão unilateral deste TERMO por parte da 

RENOVA. O PROPONENTE deverá, ainda, indenizar e isentar a RENOVA de quaisquer prejuízos ou danos 

incorridos pela RENOVA como resultado da violação dos termos desta cláusula. 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – FORO 

 

8.1. Para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente TERMO, elegem as Partes a Subseção Judiciária de 

Linhares, Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim acordados, assinam as partes o presente TERMO, em (02) duas vias de igual teor e forma 

para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam 

 

 

 

_________________________, ___ de ________________________ de _____. 
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FUNDAÇÃO RENOVA: 
 
 
 

 Nome:  Nome:  
 Cargo:  Cargo:  

 
 
 
 (incluir nome do proponente): 
 
 
 

 Nome:  Nome:  
 Cargo:  Cargo:  

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 

 Nome:  Nome:  
 Documento:  Documento:  

 
 
 


