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Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE

TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a

elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS –

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela

FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO

(CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como

objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de

abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em

novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento,

como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.
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Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações

realizadas pelos programas em março de 2021, distribuídas nos três grandes

eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e

Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada

vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em

março foi protocolado o Protocolo do Relatório Mensal de QA/QC - Jan/21, o

Relatório mensal do plano período chuvoso Fev21 em atendimento à

deliberação CIF 378 e o relatório parcial referente a 1ª coleta da amostragem

de Coloides do período seco, em atendimento à deliberação CIF 310 (PG038,

pág. 265).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas

ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 188). Em março ocorreu o protocolo

da Avaliação Preliminar do sítio Caatinga, em Barra Longa, concluído em 23 de

março de 2021 e protocolo dos documentos técnicos para atendimento à

Recuperação ambiental intra e extra calha das lagoas marginais, concluído em

19 de março de 202.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do

Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 108) a qual, até o mês de

janeiro, bombeou cerca de 959 mil m3 de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 84),

a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 426 animais nos

Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.
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Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em

propriedades de origem, geraram até agora 1.665 prontuários médicos, com

informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do

tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para

os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito e

conclusão dos processos de contratação de reestruturação produtiva em todos

os municípios. (PG017, pág. 158). Na região do Baixo e Médio Rio Doce,

ocorreu a paralisação das atividades no dia 29/03 em função da pandemia do

Covid-19.

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 —

respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág.

201) e de Nascentes (pág. 207) — em março, nos territórios do Alto e Médio

Rio Doce não houveram fatos relevantes no mês e no território do Baixo Rio

Doce, as atividades foram paralisadas no dia 30/03 no Espírito Santo, em

função de Decreto Estadual, referente a pandemia do Covid-19.
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Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.870

cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.379 famílias e 98.172

pessoas, desde o início do programa até março/2021.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do

programa (PG002, pág. 19). No mês de março, em relação as indenizações das

campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o

momento, foram atendidas 173 pessoas (98,3% dos 176 elegíveis). Destes,

172 receberam o pagamento das indenizações (99,4% dos atendidos). Em

relação à campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 547

indenizações, o que representa 93% do total das 590 propostas aceitas. 26

indenizações foram pagas em março/21. Quanto aos auxílios emergenciais

(PG021, pág. 183), atualmente existem 28.934 pessoas assistidas, com um

total de 13.099 pagamentos. Em março, 03 novos auxílios foram incluídos e

903 auxílios excluídos.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de

Povos Indígenas (PG003, pág. 26) e de Outros Povos e Comunidades

Tradicionais (PG004, pág. 34). No âmbito do programa 03, o pagamento do

auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.266 famílias na Terra Indígena

de Tupiniquim-Guarani e 266 na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias

da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para

bovinos e ração. Em relação ao programa 04, foi realizado pagamento de

Auxílio Financeiro Emergencial a 176 titulares da comunidade Quilombola de

Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 208 titulares das

Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
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Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 42) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG014, pág. 140) operam com grande

sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes

para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das

localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a publicação do

edital de Proteção Social, em 09/03/21, como propósito selecionar e apoiar

projetos ou iniciativas existentes apresentados por instituições da rede de

proteção social e outras entidades em assistência social que possam prestar

serviços à população vulnerável atingida nos municípios previstos. O edital visa

fortalecer a rede de proteção social por meio de apoio aos projetos que

convergem com os objetivos do Programa de Proteção Social da Fundação

Renova.

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar

para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm

sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e

Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e

Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce

(PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

A título de preparação para emergências ambientais (PG034, pág. 250), em

março, ocorreu a conclusão dos cursos de curta duração do Ciclo de Formação

Continuada das Defesas Civis pela UNISUL.

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação

Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população

(PG006, pág. 48; PG035, pág. 255 e PG036, pág. 260), seja pelo site,

integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao

Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros.
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Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de

destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031,

pág. 228), os repasses já realizados somam R$ 22.326.379,37, contemplando

os municípios de Aimorés/MG, Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego

Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG,

Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Naque/MG, Periquito/MG, Raul

Soares/MG, Rio Casca/MG, Rio Doce/MG, Santana do Paraíso/MG, São

Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Tumiritinga/MG, Sem-

Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio

Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga). O programa também já

realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da

Área Ambiental 2.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 92) prevê três reassentamentos

coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no

município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que

assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do

rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos.

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de

março:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando

a cada mês. Em março, houve a conclusão da Ponte (Rua Sagrado

Coração de Jesus); Inicio da construção de 42 casas, totalizando 60

casas em andamento. Alvarás emitidos para 124 edificações do

reassentamento coletivo e 22 licenças simplificadas para lotes vagos do

reassentamento coletivo;
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Paracatu de Baixo — em março, houve Conclusão – Contenção

Trincheira; Projetos conceituais concluídos para 57 edificações, 4 lotes

vagos e 7 bens coletivos; Alvarás emitidos - Para 7 edificações e 4 bens

coletivos.

Gesteira — em março, houve a aquisição de imóvel para o Sr. José

Pinto em 10/03/21.

Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades

consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a

necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e

benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior

construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida

(origem). Em março, houve a conclusão 09 reconstruções e 04

edificações com projeto detalhado/compatibilização.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!
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• A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um 
total de R$  2.973.946,25 nas contas bancárias números (Banco do Estado do Espirito 
Santo, agência número 0165, contas bancárias números: 1364.xxx-3; 2822xxx-9; 
2725.xxx-9; 785.xxx-8; 3014.xxx-7 e Banco do Brasil, agência número 0829, conta 
bancária número: 34.xxx-0) das associações indígenas ( ASSOCIAÇÃO INDIGENA 
GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA 
TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO 
TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), 
registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 
19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-
53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1266 
famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1266 famílias indígenas estão 
distribuídas nas 6 associações conforme segue: 59 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA 
GUARANI MBOAPY PINDÓ, 237 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU 
BRASIL, 123 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 57 famílias 
ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 736 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA 
TUPINIKIN AITG, 54 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA. O 
total de 2.973.946,25 compreende o pagamento mensal por família de R$ 1.100,00, 
acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo por dependente, adicionado o 
valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as 
Associações.
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• Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 33.400 litros 
distribuídos nos dias 25 de fevereiro de 2021 e 04, 11 e 18 de março de 2021 
(total de 1670 galões de 20 litros). A Fundação Renova pagou no mês corrente, 
através de transferência bancária, um total de R$1.066.116,37, referente ao 
pagamento de auxílio subsistência emergencial para 266 titulares da Comunidade 
Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários 
mínimo mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário mínimo 
por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxas administrativas 
para as Associações.

31



• A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, 
um total de R$ 1.356.300,00 nas contas bancárias números ( Banco de Brasil, 
agência número 0468, contas bancárias números: 16.xxx-1; 13.xxx-8; 24.xxx-3; 
22.xxx-1; 7.xxx-8; 14.xxx-7; 18.xxx-X; 22.xxx-9) das associações indígenas ( UATU; 
ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e 
BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ ( 08.882.323/0001-80; 
07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-
54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 
respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias 
indígenas da terra de Resplendor. As 137  famílias indígenas estão distribuídas nas 
8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 
famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM 
ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação 
Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11  famílias da 
Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de 
R$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.100,00 para cada uma 
das 137 famílias.

• Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por 
pessoa por dia (600 pessoas) de 21/02/2021 até 20/03/2021 no total diário de 
3000 litros. (total de 84.000 litros).

• Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 
108 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.

• Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 
sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.

• Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas 
para 100 famílias de 21/02/2021 até 20/03/2021.
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Início da execução do PBAQ no território de Degredomarço
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Contratação da empresa para execução dos programas 01 e 02 do eixo cultura e do 
programa 10 do eixo saúde, do PBAQ.
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Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos faiscadores elegíveis – 208 titulares
das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
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Obs: Vale salientar que o cronograma do PG005, se encontra em 
processo de revisão.
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24

( 4( 20 profissionais)

• 14.247 total de famílias no banco do Cadastro Integrado da Fundação Renova

identificadas vulneráveis a partir de informações autodeclaradas.
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[Comunicação com Territórios] Veiculação de nove programas (Momento

Renova) em cinco territórios, na programação semanal de diversas rádios das

áreas de abrangência da Fundação. O Momento Renova contou em março com

um total de 54 programas em julho, com 162 inserções em rádios de municípios

de Mariana a Regência.

[Mariana] Produção e distribuição digital da 15ª edição do Boletim Jornada para

a população de Mariana.

[Alto Rio Doce] Produção e distribuição digital da 14ª edição do jornal Terra da

Gente, informativo com as comunidades de Barra Longa, Gesteira e Barreto.

[Alto Rio Doce] Produção de pílula convidando a população de Barra Longa para

reunião virtual sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Alto Rio Doce] Produção de pílula convidando a população de Rio Doce para

reunião virtual sobre o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando mulheres

para o primeiro encontro virtual Troca de Saberes, no dia 10/03, para as

participantes trocarem experiências sobre associativismo e projetos de

desenvolvimento comunitário.
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[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando mulheres

para o segundo encontro virtual Troca de Saberes, no dia 17/03, para as

participantes trocarem experiências sobre associativismo e projetos de

desenvolvimento comunitário.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando mulheres

para o terceiro encontro virtual Troca de Saberes, no dia 24/03, para as

participantes trocarem experiências sobre associativismo e projetos de

desenvolvimento comunitário.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando mulheres

para o quarto encontro virtual Troca de Saberes, no dia 31/03, para as

participantes trocarem experiências sobre associativismo e projetos de

desenvolvimento comunitário.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre

primeiro encontro virtual Troca de Saberes, de 10/03, distribuída no dia do

evento.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre

segundo encontro virtual Troca de Saberes, de 17/03, distribuída no dia do

evento.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre

terceiro encontro virtual Troca de Saberes, de 24/03, distribuída no dia do

evento

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp com lembrete sobre

quarto encontro virtual Troca de Saberes, de 31/03, distribuída no dia do

evento.
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[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando agricultores

familiares de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, para reunião virtual

temática sobre Retomada das Atividades Agropecuárias, no dia 25/03.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de

Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, para reunião virtual temática sobre

Sistema Indenizatório, no dia 23/03.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de

Rio Casca para reunião virtual temática sobre Sistema Indenizatório, no dia

25/03.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de

São Lourenço, comunidade de Bugre, para reunião virtual temática sobre

Sistema Indenizatório, no dia 18/03.

[Calha do Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando moradores de

Sem-Peixe para reunião virtual temática sobre Sistema Indenizatório, no dia

23/03.

[Médio Rio Doce] Produção de áudio para WhatsApp com informativo sobre os

dados apresentados no Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas

da Bacia do Rio Doce, realizado em Naque no dia 11/03.

[Médio Rio Doce] Produção de PDF informativo com os dados apresentados no

Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce,

realizado em Naque no dia 11/03.
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[Médio Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp de convite à comunidade para

o Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia do Rio Doce,

no dia 11/03, para os moradores de Naque.

[Médio Rio Doce] Produção de pílula de WhatsApp para agradecimento aos

participantes do Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da

Bacia do Rio Doce, realizado em Naque no dia 11/03.

[Médio Rio Doce] Produção de spot de carro de som convidando moradores de

Naque para o Resulta, Fórum de Transparência e Prestação de Contas da Bacia

do Rio Doce, no dia 11/03.

[Médio Rio Doce] Produção de pílula para WhatsApp convidando moradores do

Assentamento Liberdade, em Periquito, para reunião temática sobre Sistema

Indenizatório Simplificado e Desenvolvimento e Diversificação Econômica, no dia

31/03.

[Médio Rio Doce] Produção de pílula para WhatsApp de convite à reunião

realizada pelo Diálogo Social com a comunidade de Galileia e Periquito. O tema

do encontro foi TAC Governança.

[Baixo Rio Doce] Elaboração de pílula de WhatsApp convidando produtores

rurais para uma reunião de apresentação da empresa Rede Vidas, que fará o

serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural nos municípios de Resplendor,

Itueta, Aimorés e Tumiritinga.

70



[Baixo Rio Doce] Elaboração de pílula sobre reunião coletiva, no dia 31/01, para

apresentação das ações de reparação e compensação no município de Marilândia

e do Portal da Transparência.

[Foz do Rio Doce] Produção e distribuição digital da 15ª edição do jornal Voz da

Foz, informativo com as comunidades de Areal, Entre Rios, Povoação e

Regência.

[Foz Rio Doce] Produção e distribuição digital da 7ª edição do Boletim Jornada

para a população de Degredo.

[Foz Rio Doce] Produção e distribuição digital da 8ª edição do Boletim Jornada

da Lagoa Juparanã.

[Foz do Rio Doce] Elaboração de pílula sobre o rebaixamento da ensecadeira do

rio Pequeno para seu nível normal.

[Foz do Rio Doce] Produção de pílula convidando comunidades da Foz para

reunião sobre o Sistema Indenizatório Simplificado e o TAC Governança.

[Multiterritorial] Produção de pílula de WhatsApp sobre reunião online para

apresentação do projeto de Fortalecimento das Organizações Locais para a Foz e

Baixo Rio Doce.

[Suporte à Economia e Inovação] Divulgação das redes sociais da Fundação

Renova sobre o último prazo para inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma

Qualifica.
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[Suporte à Economia e Inovação] Produção de programa de rádio para informar

sobre o último prazo para inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma

Qualifica.

[Suporte à Economia e Inovação] Elaboração de pílula sobre o prazo final para

inscrição nos cursos disponíveis na Plataforma Qualifica.

[Suporte à Relações Institucionais] Produção de programa de rádio no território

Médio Rio Doce para divulgar o 2º repasse da Agenda Integrada aos governos e

prefeituras de Minas Gerais e do Espírito Santo, incluindo investimentos com

recursos para o Hospital Regional de Governador Valadares e para a educação

estadual e municipal dos 8 municípios.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de

audiozap informando quais são os encaminhamentos adotados pela Renova em

relação a indícios de fraudes e irregularidades nos requerimentos de

indenizações pelo novo Sistema.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de

pílula de WhatsApp informando quais são os encaminhamentos adotados pela

Renova em relação a indícios de fraudes e irregularidades nos requerimentos de

indenizações pelo novo Sistema.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de

pílula de WhatsApp com atualizações sobre o número de indenizações pagas

pelo Sistema Indenizatório Simplificado e previsão de novos pagamentos.
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[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de

pílula de WhatsApp divulgando que o distrito de Senhora da Penha, em

Fernandes Tourinho, passa a integrar o Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de

pílula de WhatsApp informando que o município de Marilândia passa a integrar o

Sistema Indenizatório Simplificado a partir do dia 1º/04.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Elaboração de

pílula de WhatsApp informando que o município de Periquito passa a integrar o

Sistema Indenizatório Simplificado a partir do dia 1º/04.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

arquivo de áudio para distribuição via WhatsApp com informações sobre o

Informe de Rendimentos para atingidos realizarem a Declaração do Imposto de

Renda em 2021.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

programa de rádio com informações sobre o Informe de Rendimentos para

atingidos realizarem a Declaração do Imposto de Renda em 2021.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

audiozap divulgando que o município de Aimorés passou a integrar o Sistema

Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

audiozap divulgando que o município de Bugre passou a integrar o Sistema

Indenizatório Simplificado.
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[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

audiozap informando que Caratinga, Sem-Peixe e Ipaba passam a integrar o

Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp informando que o município de Caratinga passa a fazer parte

do Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp informando que o município de Ipaba passa a fazer parte do

Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp informando que o município de Resplendor passa a fazer

parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp informando que o município de Sem-Peixe passa a fazer

parte do Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

audiozap informando que Marilândia e Periquito passam a integrar o Sistema

Indenizatório Simplificado e lembrando que o prazo para 14 localidades

aderirem ao Sistema vai até 30 de abril.
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[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

audiozap sobre o início dos pagamentos de indenizações pelo Sistema

Indenizatório Simplificado para atingidos de Rio Doce.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp com informações sobre o desconto do Imposto de Renda do

pagamento das indenizações pelo Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado

ultrapassou a marca de 10 mil pagamentos.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

audiozap divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a

marca de 10 mil pagamentos.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

audiozap divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a

marca de 10 mil pagamentos e passa a atender o município de Resplendor.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

vídeo divulgando que o Sistema Indenizatório Simplificado ultrapassou a marca

de 10 mil pagamentos.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp informando o prazo final para 14 localidades acessarem o

Sistema Indenizatório Simplificado.
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[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp para atingidos de Resplendor sobre necessidade de

preenchimento da "Autodeclaração de não-pertencimento à comunidade

indígena" para acesso Sistema Indenizatório Simplificado.

[Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados] Produção de

pílula de WhatsApp sobre o início dos pagamentos de indenizações pelo Sistema

Indenizatório Simplificado para atingidos de Rio Doce.

[Suporte ao PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros

Povos e Comunidades Tradicionais] Produção de pílula-convite para a primeira

reunião do Comitê Gestor do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ).

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Produção de e-mail marketing

sobre abertura das inscrições do Edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Produção de e-mail marketing

sobre a realização de oficinas para esclarecimento de dúvidas das instituições

interessadas sobre o Edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Produção de e-mail sobre

abertura das inscrições do Edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Produção de pílula sobre a

realização de oficinas para esclarecimento de dúvidas das instituições

interessadas sobre o Edital de Proteção Social.
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[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Elaboração de pílula-convite

para a última oficina de esclarecimento sobre o edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG005 Programa de Proteção Social] Publicação de post nas redes

sociais da Fundação Renova divulgando as oficinas de esclarecimento de dúvidas

sobre o Edital de Proteção Social.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues] Envio de

Panorama da Obra exclusivamente à comissão de atingidos de Bento Rodrigues

com informações, em primeira mão, sobre os avanços das obras no mês

corrente.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Bento Rodrigues] Produção de

edição especial do Informe do Reassentamento de Bento Rodrigues com

informações sobre o processo judicial que corre em 1ª e 2ª instâncias sobre o

prazo dos reassentamentos de Mariana.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Reassentamento Familiar] Produção

de edição especial do Informe do Reassentamento Familiar com informações

sobre o processo judicial que corre em 1ª e 2ª instâncias sobre o prazo dos

reassentamentos de Mariana.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu] Produção de edição

especial do Informe do Reassentamento de Paracatu de Baixo com informações

sobre o processo judicial que corre em 1ª e 2ª instâncias sobre o prazo dos

reassentamentos de Mariana.
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[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu] Elaboração da 15ª edição

do Panorama da Obra com os principais avanços no reassentamento de Paracatu

de Baixo.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Paracatu] Elaboração da 16ª edição

do Panorama da Obra com os principais avanços no reassentamento de Paracatu

de Baixo.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira] Produção de audiozap

sobre as novas homologações de acordos do Reassentamento Familiar para

envio aos atingidos.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira] Produção de newsletter

para as famílias do reassentamento de Gesteira sobre as novas homologações

de acordos da modalidade Familiar por meio da 12ª Vara Federal.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira] Produção de segunda

newsletter para as famílias do reassentamento que tiveram os seus acordos

homologados pela Justiça, no dia 19/03.

[Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas - Gesteira] Produção de vídeo

informativo sobre as novas homologações de acordos do Reassentamento

Familiar de Gesteira.

[Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas

Impactadas] Elaboração de aviso sobre operação pare e siga no trecho entre

Bento Rodrigues e Camargos para reparo na ponte.
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[Suporte ao PG010 Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas

Impactadas] Produção de pílula de WhatsApp para avisar a comunidade sobre

obras de pavimentação em rodovia que acessa os municípios de Santa Cruz do

Escalvado e Rio Doce.

[Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer] Elaboração de pílula de

WhatsApp divulgando que o prazo de inscrição para o projeto de Fortalecimento

das Organizações Locais foi prorrogado.

[Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer] Elaboração de pílula

convidando organizações do território para conhecer o projeto de Fortalecimento

das Organizações Locais, por meio de encontro online no dia 23/03.

[Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer] Produção de vídeo com o

primeiro episódio (teaser) da série que conta a história da praça Gomes Freire.

[Suporte ao PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica] Produção de

pílula de WhatsApp para divulgação do Curso Gratuito de Iniciação Profissional

em Segurança Alimentar para os atingidos da bacia do rio Doce, promovido pela

Fundação Renova e o Senai.

[Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água] Produção

de post para mídias sociais da Fundação Renova para divulgação do início da

segunda frente de trabalho no trecho urbano das obras de captação alternativa

em Governador Valadares.
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[Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água] Produção

de programa de rádio para divulgação do início da segunda frente de trabalho

no trecho urbano das obras de captação alternativa em Governador Valadares.

[Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água] Produção

de programa de rádio para divulgação do status das obras de captação

alternativa em Governador Valadares. Cinco frentes de trabalho atuam

simultaneamente, sendo duas delas no trecho urbano.

[Suporte ao PG033 Programa de Educação para Revitalização do Rio Doce]

Produção de spot de carro de som para divulgação de inscrições abertas para

jovens entre 15 e 29 anos participarem da Formação de Lideranças Jovens,

realizada pela A Fundação Renova, em parceria com o Cieds, no Médio Rio Doce.

80



Imprensa:

Informe de Rendimentos dos atingidos está disponível no site da Renova.

Pagamentos do Lucro Cessante 2020 já somam R$ 32,7 milhões para cerca de

1,6 mil atingidos.

Manutenções em pontes alteram trânsito entre os distritos de Bento Rodrigues e

Camargos.

Atendimento para indenização de pescadores é concluído em Patrimônio da

Lagoa no ES.

Sistema Indenizatório Simplificado: 3 mil termos aceitos em um mês e mais de

8 mil desde o início do atendimento.

Sistema Indenizatório inicia pagamentos em Rio Doce (MG) nos próximos dias

Fundação Renova envia suspeitas de fraude para apuração.

Inscrições para projeto de fortalecimento de organizações locais em MG e no ES

estão abertas.

Em 40 dias, Sistema Indenizatório Simplificado dobra número de pagamentos e

alcança 10 mil pessoas.

81



Imprensa:

Imposto de Renda: cartilha com orientações para declaração de atingidos está

disponível.

Cursos de aprimoramento profissional para jovens da bacia do rio Doce têm 350

vagas.

Fundação Renova e famílias de Gesteira fecham mais nove acordos para

atendimento no reassentamento familiar .

Curso de iniciação profissional em segurança alimentar abre vagas em MG e no

ES.

Fundo Desenvolve Rio Doce movimenta mais de R$ 30 milhões e apoia mais de

5 mil empregos em cidades mineiras.

Mil jovens participam de curso de formação de liderança na bacia do rio Doce.
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Em virtude do replanejamento do programa, visando a alinhamento entre EAPxEAC os marcos previstos

foram replanejados para após 2021.
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A aplicação deste indicador, em função da pandemia do novo Coronavirus (SARS-CoV-2), vem sendo

realizada em caráter trimestral. Conforme apontado em relatórios anteriores, esta ampliação entre os

períodos de aferição (de bimestral para trimestral) tem por objetivo reduzir o risco de exposição dos

colaboradores em atividades conjuntas, e minimizar possibilidade de acidentes de trabalho em período de

intensa ocupação de leitos causada pelo avanço da pandemia. Não obstante, esta frequência está adequada

à proposta apresentada de revisão da Definição Do Programa, e já validada pela CT-OS em Janeiro de 2020.
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Os desvios apresentados em relação à meta vigente não são significativos do ponto de vista de

atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê um padrão no

escalonamento dos diferentes graus, de modo que as ações possam ser tomadas prioritariamente em

formato preventivo.
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Em relação à finalização de processos adotivos, não houve atualização do indicador de monitoramento

destas atividades. Um novo reporte está previsto para o próximo relatório, de acordo com a frequência de

aferição prevista na Definição do Programa.
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Entregas do Mês

Conclusão – Contenção Trincheira.
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Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há 

entregas previstas.
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Aquisição de imóvel para o ID 12163 em 10/03/2021.
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Entregas do Mês

Entrega do imóvel para o ID 201 em 05/03/21.
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Aquisição de imóvel (lote) para o ID 20B em 11/03/2021



363 363

361 361

dez/20 jan/21 fev/21 mar/21

Disponibilidade total de Moradias Temporárias - PG_08
Unidade
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Nota: 
Por necessidade de compatibilização com a Samarco, este documento não foi atualizado com 
dados do mês de março/2021.
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Entregas do programa 
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Fatos relevantes do mês

• Estabelecidas premissas para a execução do descomissionamento do setor

4;

• Início das obras preparatórias para a execução do descomissionamento do

setor 4 (finalização prevista para abril/21):

• Melhoria no acesso entre o Córrego dos Borges até dique do setor 4;

• Melhoria no acesso inferior (tubovia) do Rio de Peixe ao Mata Burro (UHE)

- Manutenção/ Abertura de Acesso de serviço;

• Continuidade nas obras de acesso atrás da bacia 2, sentido Setor 11 -

manutenção/abertura de acesso;

• Sequência na abertura de acesso intermediário margem esquerda entre

km 11 e o km 12.

• Manutenção de acesso intermediário entre setor 1 e Setor 4.

• Definidos, pela equipe de engenharia, os critérios e os resultados

esperados para o descomissionamento do Setor 4 e para a solução do

bueiro do córrego dos Borges, com a consolidação dos estudos

hidrológicos desenvolvidos para o setor (premissas e critérios adotados,

metodologia admitida para a determinação das vazões de projeto

utilizadas como subsídio para o dimensionamento dos dispositivos de

drenagem previstos).

Obras do Plano de Chuvas:

• Serviços de Limpeza, capina e roçada no Setor 11;

• Manutenção dos acessos;
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Obras UHE:

• Conclusão da limpeza da guia e soleira da comporta de tomada d’água da

UG2 e da UG3;

• Conclusão da limpeza da tubulação do sistema de resfriamento 12” e 14”;

• Recuperação metalúrgica e de pintura da caixa espiral da UG1 (Previsão

de término 07/04).

• Iniciadas as atividades da recuperação metalúrgica do Vertedouro 01.

• Em 26/03 foi liberada frente de serviço para início das atividades do

reparo da Ogiva da UG1 (início da mobilização de equipe adicional de 14

profissionais prevista para 05/04/21).

• Avanço geral de 67% nas sondagens das Galerias da UHE Risoleta Neves;

• A maior pluviometria acumulada no mês foi de 536,0 mm, registrada pela

Estação 2336–PL003 – Setor 4.

• A maior vazão afluente e respectivo nível de montante registrados para o

período no Rio Doce foram de 633,31 m³/s e 314,67 m.

• Realizadas batimetrias por diversos métodos comparativos, a fim de que

se possa obter uma melhor calibração dos resultados encontrados.

• Os sensores SAT instalados nos barramentos metálicos não indicaram

deslocamentos significativos.

• O monitoramento dos piezômetros e indicadores de nível d’água não

identificou variações fora do esperado. Está em andamento a realização de

limpeza e testes de vida nos instrumentos da Pilha Setor 8

• Adequação da instrumentação aos padrões Samarco (em andamento);

• Início do aprimoramento no monitoramento da Pedreira Corsini e ADME OE

(em andamento);
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• Continuidade na elaboração e acompanhamento do programa de

inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das

estruturas;

Evolução do monitoramento:

• Qualidade do ar: Observada ausência na geração de médias e consequente 
falha no fluxo de amostragens dos analisadores após eventos de oscilações 
de energia elétrica nas estações (muita chuva na região no período), 
normalizadas após intervenção operacional nos equipamentos.

• Monitoramento de Ruídos: Parecer Único n°1496-2020 / Ofício n°338-
2019 / Programa de controle ambiental – PCA. Não foi identificado 
qualquer ponto com valor acima do estabelecido pela Lei Estadual 
10.100/90 tanto para áreas de residência rural quanto urbana.

• Monitoramento de Vibração: Parecer Único n°1496-2020 / Ofício n°338-
2019 / Programa de controle ambiental – PCA. Não foi identificado 
qualquer evento pontual com valor acima do estabelecido, de acordo com 
os valores recomendados na referencia WHIFFIN & LEONARD (1971).

• Monitoramento Hidríco: Realizado monitoramento no curso d’água da 
Fazenda Gerônimo, no Córrego dos Borges, no rio do Peixe, e  
identificados desvios correspondentes a elementos naturais (background)  
da região. Estudos em desenvolvimento levantarão os valores de 
referência para que se possa confirmar ou refutar a hipótese de 
background. Monitoramento hídrico realizado no córrego Micaela apontou 
distorções na medição de PH e tubidez, provavelmente ligados à dinâmica 
do curso d’água e pluviometria. Previstos estudos para investigação das 
causas dos desvios identificados.

• No período de 03 a 11 de março foi realizado o cadastro  de pontos de 
água (nascentes, poço escavado, pontos de controle e drenagem seca). O 
inventário de pontos d´água e o levantamento geofísico suportarão os 
estudos para locação e o dimensionamento dos poços de monitoramento.

• Gestão ambiental: Crescimento do plantio nos SUMP’s da Fazenda 
Fervedouro (bioengenharia).



Grandes números do programa

959 mil m3 de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.
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PG11 Recuperação das escolas impactadas e

reintegração da comunidade escolar
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Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa - 1º Repasse financeiro 
para contratação de RH

Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – Final do processo 
Seletivo

Início do Programa de capacitações para profissionais do SUS

Retomada dos estudos de ARSH

Janeiro de 2021

Março de 2021

Maio de 2021

Maio de 2021

Maio de 2021

Junho de 2021

Julho de 2021

Julho de 2021

Setembro de 2021

Outubro de 2021

Outubro de 2021

Dezembro de 2021

Dezembro de 2021

Acompanhamento do plano de Mariana – Final do processo seletivo

Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro 
para contratação de RH

Publicação do edital FAPES/FAPEMIG

Acompanhamento do plano de Mariana – 2º Repasse financeiro para contratação de 
RH

Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 3º Repasse financeiro 
para contratação de RH

Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro 
para assistência farmacêutica

Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de 
RH

Conclusão do Processo de chamamento público do edital FAPES/FAPEMIG

Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 4º Repasse financeiro 
para contratação de RH

Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 2º Repasse financeiro 
para consultas e exames especializados

Outubro de 2021
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O número reportado pelo fornecedor refere-se ao número efetivo de profissionais

atuantes no período da medição (entre os dias 16 e 15 do mês subsequente para

Mariana e até o dia 08/03/21 para Barra Longa), desconsiderando, por exemplo,

aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, variar de um relatório para

outro) e está sujeito à aprovação da medição realizada entre fornecedor e

Fundação Renova. Capacidade de atendimento em Mariana-MG e Barra Longa-MG

em decorrência dos serviços complementados:

Mariana – Saúde (24 profissionais no dia 15 de março/21)

Analista de Saúde – 2 (30h/semana) – Atuação: Conviver;

Assistente Social – 4 (30h/semana) – Atuação: 1 no CAPS, 1 no Conviver, 1

no CAPSij e 1 no CAPSAD;

Fisioterapeuta – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico ESF – 1 (40h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Médico Psiquiatra – 1 (20h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e

Paracatu;

Nutricionista – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Odontóloga – 1 (30h/semana) – Atuação: ESF Bento Rodrigues e Paracatu;

Psicólogo – 11 (30h/semana) – Atuação: 4 no CAPS, 3 no CAPSAD, 1 na ESF

Bento Rodrigues e Paracatu, 1 no CREAS e 2 no Conviver;

Terapeuta Ocupacional – 2 (30h/semana) – Atuação: 1 no Conviver e 1 no

CAPSij.
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Barra Longa – Saúde (16 profissionais no dia 08 de março/21)

Médico plantonista – 4 (garantem atendimento 24h/7dias) – Atuação: Centro

de Atenção em Saúde (CAS);

Enfermeiro plantonista – 2 (escala 12h/36h) – Atuação: Centro de Atenção

em Saúde (CAS);

Técnico de enfermagem – 2 (escala 12h/36h) – Atuação: Centro de Atenção

em Saúde (CAS);

Médico psiquiatra – 1 (10h/semana) – Atuação: Centro de Atenção em Saúde

(CAS);

Psicólogo – 1 (40h/semana) – Atuação: CRAS;

Profissional nível médio – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de

Vigilância em Saúde;

Profissional nível técnico – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de

Vigilância em Saúde;

Profissional nível superior – 2 (40h/semana) – Atuação: Departamento de

Vigilância em Saúde.

Para o apoio logístico com transporte de pacientes e realização de visitas

domiciliares, a Fundação Renova disponibiliza 05 veículos para a Secretaria Municipal

de Saúde de Mariana e 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra

Longa. São fornecidos cartões combustível para os dois municípios.
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Conclusão do aditivo do contrato de aluguel do espaço Conviver em Mariana

A Prefeitura de Barra Longa, a partir do dia 09/03/21, assumiu a contratação de todos os
profissionais anteriormente disponibilizados pela empresa terceirizada Contexto. Deste modo,
o contrato da Fundação Renova com a Contexto será encerrado em Abril/21 e o
financiamento para contratação dos profissionais para Barra Longa acontecerá exclusivamente
por meio de repasse financeiro, como definido no Acordo homologado na Ação nº 1024832-
63.2020.4.01.3800.
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• 7 Comunidades atendidas: Rio Doce e Periquito em MG (107 beneficiários), e Areal,

Entre Rios, Povoação, Regência e Guaxe no ES (122 beneficiários).

• Formalização de 2 Associações em MG (APIPEC e ASPERDOCE) com 107 beneficiários.

• 40 Oficinas de Capacitação Realizadas pelo Associativismo e Cooperativismo, ASPIPEC e

ASPERDOCE em MG e APIGUA e APAP no ES (87 beneficiários ).

• 246 Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio

Casca e Ipatinga.

• 144 Materiais Virtuais disponibilizados, 3 temas relacionadas a Aquaponia realizados até

janeiro/21, aplicados em cursos de capacitação/qualificação e 122 beneficiários Pelo

Projeto Cultivando para Pescar.

Nota: Grandes número apresentados de forma acumulada. Devido as restrições da pandemia do COVID não estamos

realizando atividades em Campo.
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# Indicador Meta Prazo Status

I01

Percentual de

pescadores(as)

/aquicultores(as)

atendidos para o

exercício de atividades

alternativas

100% Dez/25

Até ago/2020 foram atendidos 220 pescadores e

aquicultores em atividades alternativas, nos

projetos ‘Cultivando para Pescar’ e ‘Associativismo

e Cooperativismo’. A base do indicador precisa ser

melhor formulada para apuração dos resultados.

Foi realizado o desdobramento do indicador para os

meses do ano de 2020 e para os anos seguintes

até o fim do programa.

I02

Percentual de

pescadores(as)e

aquicultores(as) em

condições de retomar o

exercício das atividades

produtivas.

100% Dez/25

O indicador será medido após iniciadas as

atividades de campo da Caracterização

Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e

Monitoramento pesqueiro, que aguarda autorização

do Comitê Central, considerando os protocolos de

segurança referente a pandemia do COVID-19.

Cabe salientar que o processo seletivo de

contratação de agentes de campo locais para o

desenvolvimento das atividades está em

andamento.

I03

Percentual de

pescadores(as) e

aquicultores(as)

atendidos(as) pela

assessoria e assistência

técnica de ATER.

100% Dez/24

O indicador será medido após início da execução

das atividades da ATER. Ressalta-se que estamos

aguardando manifestação da Câmara Técnica de

Economia e Inovação - CTEI sobre a proposta

técnica apresentada pela FR, para que possamos

dar início ao processo concorrencial para

contratação.
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Status: 28/02/21
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¹ A medição do indicador iniciou efetivamente em 2021 pois a avaliação do público elegível ao Programa, feito

com base nas informações do Cadastro e leitura de laudos correspondentes foi realizado no final de 2020.

² O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do

cadastro da Fundação Renova.

³ O indicador I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas está na fase de

mapeamento dos pesos para medição, previsão de conclusão em abril/21.

O indicador I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram

consultoria / assessoria especializada, reportado a partir de janeiro de 21, encontra-se

em revisão pois foi identificada a necessidade de parâmetros não mapeados inicialmente,

o qual terá seu levantamento concluído em maio/21.
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3 turmas

2 turmas
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Data de corte 31/03/2021

Data de corte 31/03/2021
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*Valor sujeito a alterações

Data de corte 31/03/2021
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Protocolo dos documentos técnicos para atendimento à Recuperação Ambiental intra e extra calha

das lagoas marginais, concluído em 19 de março de 2021.

Protocolo da Avaliação Preliminar do sítio Caatinga, em Barra Longa, concluído em 23 de março de

2021.
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Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a 
adequação ambiental) em todos os municípios finalizado

Aprovação do encerramento das Cláusulas 158 e 160 obtida junto ao CIF (Comitê 
Interfederativo)
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Alto: Continuidade nas manutenções florestais.

Alto: Acumulado de 579 hectares implantadas de áreas passíveis de restauração florestal.
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/60087d02-af66-467f-af02-11853d9789f8/ReportSectionfac59b7ab9d99ac52170?pbi_source=PowerPoint
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PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e

Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos

Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos

financeiros pela Fundação Renova, no valor de R$ 500 milhões, aos municípios

da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos

rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos

municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de

esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de

esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva,

unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos,

estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros

sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de

Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de

2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o

programa prevê também a destinação de R$ 17 milhões para atendimento ao

pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de

Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo

(CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232

do TTAC.
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Grandes números do programa

• Foram repassados R$ 22.326.379,37 para ações de esgotamento

sanitário e resíduos sólidos, para os municípios de Aimorés/MG,

Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG,

Fernandes Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG,

Marliéria/MG, Naque/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio Casca/MG,

Rio Doce/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do Prata/MG, São

José do Goiabal/MG, Tumiritinga/MG, Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES,

Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal

Multissetorial do Vale do Piranga);

• Foram realizadas 727 horas de capacitação, com os servidores públicos

dos municípios da Área Ambiental 2 – AA2. Foram ofertadas oficinas de

capacitações de: Elaboração de projetos referentes à esgotamento

sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo I); Processo

licitatório e acompanhamento de obras (Módulo II); e Estruturação de

soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos

serviços (Módulo IV);

• A equipe técnica realizou 1.865 visitas e/ou reuniões de apoio técnico

aos municípios.
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Entregas do ano de 2021
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Fatos Relevantes

• No dia 05/03/21, foi realizado repasse ao CIMVALPI-MG, no valor de R$

244.760,00, referente ao pleito de elaboração do Plano Intermunicipal de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao

Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

(PIGIRS/CIMVALPI);

• No dia 05/03/21, foi realizado repasse ao CIMVALPI-MG, no valor de R$

264.936,00, referente ao pleito de elaboração do Plano Intermunicipal de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os Municípios associados ao

Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

(PIGIRS/CIMVALPI);

• No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Aimorés-MG, no

valor de R$ 23.230,10, referente ao pleito de elaboração de projeto,

incluindo levantamento topográfico e licenciamento para tratamento dos

esgotos sanitários gerados somente na sede;

• No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no

valor de R$ 40.087,60, referente ao pleito de construção de SES para o

distrito de Matadouro;

• No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no

valor de R$ 40.563,73, referente ao pleito de construção de SES para o

distrito de Jorge;

• No dia 09/03/2021, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no

valor de R$ 28.844,04, referente ao pleito de construção de SES para o

distrito de São José de Entre Montes;

• No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Casca-MG, no

valor de R$ 6.492,60, referente ao pleito de contratação de assessoria

técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;
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Fatos Relevantes

• No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo-MG, no

valor de R$ 36.644,70, referente ao pleito de implantação de sistema de

esgotamento sanitário da sede do município;

• No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo-MG, no

valor de R$ 226.855,60, referente ao pleito de implantação de sistema de

esgotamento sanitário da sede do município;

• No dia 17/03/21, foi realizado repasse ao município de Dionísio-MG, no valor

de R$ 65.699,96, referente ao pleito de implementação de obras de coleta e

tratamento de esgotos no distrito de Baixa Verde de Dionísio;

• No dia 19/03/21, foi realizado repasse ao município de Naque-MG, no valor

de R$ 43.500,00, referente ao pleito de elaboração de estudos de concepção,

projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a

implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do

Município;

• No dia 25/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Casca-MG, no

valor de R$ 6.492,60, referente ao pleito de contratação de assessoria

técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14;

• No dia 26/03/21, foi realizado repasse ao município de Itueta-MG, no valor

de R$ 54.355,11, referente ao pleito de contratação de empresa

especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e

executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos

de Vila Nietzel e Quatituba;

• No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no

valor de R$ 117.102,01, referente ao pleito de construção de SES para o

distrito de Matadouro;
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Fatos Relevantes

• No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Rio Doce-MG, no

valor de R$ 37.026,47, referente ao pleito de construção de SES para o

distrito de Jorge;

• No dia 31/03/21, foi realizado repasse ao município de Tumiritinga-MG, no

valor de R$ 35.713,14, referente ao pleito de elaboração de projetos de

sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São

Geraldo do Tumiritinga.
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Indicadores

Todos os indicadores foram implementados e estão em medição, bem como

suas respectivas metas. Conforme previsto na definição, os indicadores são

todos trimestrais.

Gráfico 1. Percentual do recurso repassado.

Gráfico 2. Percentual do valor teto repassado, por município.
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Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no Termo de Apoio Técnico (TAT).

Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conforme solicitado no TAT.
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Nota: No mês de julho de 2020 foi realizada correção no valor previsto do I03. O percentual total não sofreu 
alteração.
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Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios.

Gráfico 6. Avaliações qualitativas do apoio técnico.
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Gráfico 7. Avaliações qualitativas da capacitação.
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PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento

de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução

de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de

agua com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover

melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por

meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em localidades que

tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

|Cláusula 171 caput (obra) Judicializado

|Cláusula 171 caput (projeto) Judicializado
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Entregas do ano

Com o processo de judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9,

grande parte das ações inerentes à Cláusula 171 do TTAC estão condicionadas

à decisão do Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, impactando assim o

cronograma protocolado junto ao CIF em novembro de 2019.
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Grandes números do Programa

• 13 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de

Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;

• 10 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

• 15 estruturas de captação alternativas concluídas (entre fontes

superficiais e subterrâneas).
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Fatos relevantes

Os Fatos relevantes não foram atualizados considerando o contexto da

judicialização.
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Indicadores 

Os Indicadores não foram atualizados considerando o contexto da

judicialização.

.
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dezembro de 
2021

Conclusão da Capacitação 2021 do Projeto Escola Segura nas 8 escolas dos municípios de 
Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

Aprovação interna da modalidade de repasse de recurso para reforma/construção das 
sedes das Defesas Civis e aquisição de equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das 
Defesas Civis
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Indicadores

Gráfico 1. Percentual de Aderência ao Plano de Coletas e Análises Laboratoriais*, retificados e/ou

ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

*O IND01 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais

coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos

dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as

análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.

93%

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

I01 - Aderência ao Plano de Coletas e Análises 
Laboratoriais
Em percentual (%)

Dentro da Meta Meta

90%

h
Melhor

271



Gráfico 2. Percentual de Disponibilidades de Dados Quantitativos de Monitoramento das Estações

Automáticas, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

Gráfico 3. Percentual de Disponibilidades de Dados Qualitativos de Monitoramento das Estações Automáticas,

retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.
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IND04 – Percentual de dados validados em função de amostras 
analisadas passíveis de validação  
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Gráfico 4. Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação*,

retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova. Gráfico Mensal.

*O IND04 é reportado com dois meses de defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais

coletados e analisados conforme contrato é de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos

dados para alimentação de banco de dados. Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as

análises de chumbo 210, que estão suspensas em atendimento a Nota Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS
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O cronograma esteve em processo de gestão de mudança e a mesma se 
refletiu nesse ciclo.
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* A realização do ressarcimento à prefeitura de Colatina foi concluída em Janeiro/21, e o

município de Mariana aguarda trâmites do processo de judicialização.
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*O desvio no indicador é referente apenas ao município de Mariana, o qual foi judicializado.
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* 100% se refere às solicitações feitas até março de 2021.
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Glossário

I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades,

que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de

Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:

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;
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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.

II. 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 consequências ambientais ou

econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da

barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a

participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos

equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. 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 afluentes, bem como as regiões

estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da

barragem de Fundão.

IV. 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, Iapu,

Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador

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

Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.
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V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades

adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego

Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. 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, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho,

Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena,

Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA

DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do

Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e

marinha impactadas.

VIII. 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 rompimento da barragem de Fundão,

fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. 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

rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo

PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.
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XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela

FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela

FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS

SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos 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.

XV. 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 (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária 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 (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação

Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. 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).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho

reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos

socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de

Fundão.
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XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que

visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do

rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições

socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não

seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os

requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o

objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas,

legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão,

avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total

ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica

imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.
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Taxa de acidentes registrados

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de

acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo

número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de

acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês,

multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no

mês.

Linha vermelha: valor de referência 0,79. Esse valor foi adotado devido ao

pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma

empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o

número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas

aumentem, esse valor pode cair.
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Gestão Econômica

Anual Total Anual Acumulado

PG Programas Orçamento Realizado Variação % Orçamento Realizado Variação % 

PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE
15,2 1,1 

-
14,1 

-93%
2,6 1,1 

-
1,5 

-56%

PG15 INOVAÇÃO
5,0 0,2 

-
4,8 

-97%
2,0 0,2 

-
1,9 

-92%

PG18 DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL
14,5 1,3 

-
13,3 

-91%
0,6 1,3 0,7 

124%

PG20 CONTRATAÇÃO LOCAL
6,8 0,2 

-
6,6 

-97%
0,9 0,2 

-
0,6 

-73%

PG26 RECUPERAÇÃO DE APPs
51,6 2,8 

-
48,8 

-95%
12,7 2,8 

-
9,9 

-78%

PG27 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
20,6 2,0 

-
18,6 

-90%
4,5 2,0 

-
2,5 

-56%

PG29 ESTRUTURA TRIAGEM
13,1 0,2 

-
12,8 

-98%
1,5 0,2 

-
1,3 

-84%

PG31 SANEAMENTO BÁSICO
56,5 4,3 

-
52,2 

-92%
10,4 4,3 

-
6,1 

-59%

PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA
63,0 5,0 

-
58,0 

-92%
15,0 5,0 

-
10,0 

-67%

PG33 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
18,2 1,1 

-
17,1 

-94%
2,3 1,1 

-
1,3 

-55%

PG34 EMERGÊNCIA AMBIENTAL
15,9 0,9 

-
15,0 

-94%
3,6 0,9 

-
2,7 

-75%

PG35 INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO
7,0 0,1 

-
6,9 

-99%
3,6 0,1 

-
3,5 

-98%

PG36
COMUNICAÇÃO NACIONAL 
INTERNACIONAL 2,2 0,3 

-
1,9 

-85%
0,8 0,3 

-
0,4 

-57%

PG39 CONSOLIDAÇÃO UCs
19,4 0,0 

-
19,4 

-100%
2,3 0,0 

-
2,3 

-99%

PG40 IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS
2,6 0,1 

-
2,5 

-96%
0,2 0,1 

-
0,1 

-48%

PG43 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
449,9 256,9 

-
193,0 

-43%
254,3 256,9 2,6 

1%

PG97 PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR
- - -

0%
- - -

0%

Total Compensatórios
761,6 276,5 

-
485,1 

-64%
317,3 276,5 

-
40,8 

-13%
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Mensal

PG Programas Orçamento Realizado Variação % Justificativas da variação anual acumulada 

PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE
0,9 0,3 

-
0,6 

-68%

- Edital Rio Doce: estava paralisado em função da pandemia, porém está ocorrendo 
o retorno gradual desde 12/2020.
- Praça Gomes Freire: atraso em medições previstas para 2020, que ocorreram 
apenas em 2021.

PG15 INOVAÇÃO
1,8 0,1 

-
1,7 

-96%

- Aguardando aprovações externa e interna para dar início aos repasses previstos 
para a Pesquisa Herbicida Orgânico. A nova previsão de repasse é junho/21, de 
acordo com o cronograma revisado e a expectativa de aprovação pelo CIF e CC.
- Atraso no início dos Editais de Agroecologia (FAPES e FAPEMIG).
- Atraso no início do Projeto Hub de Inovação, que terá formato online em 2021, 
por conta da Covid-19, e kick-off realizado em março.
- Início do Projeto Empreende Rio Doce programado para ago/21.

PG18 DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL
0,3 0,6 0,3 

119%
- Casa do Empreendedor: custos realizados acima do previsto para o período.
- Estruturação da área de TI da Prefeitura Municipal de Mariana (entrega de 
computadores e equipamentos) prevista para dez/20 ocorreu em jan/21.

PG20 CONTRATAÇÃO LOCAL
0,4 0,1 

-
0,4 

-87%

- Início da execução do contrato referente ao 3º ciclo de Desenvolvimento de 
Fornecedores em MG, com 1ª medição apenas no próximo mês.
- Atraso na medição contrato CPHO (empresa especializada em Recursos 
Humanos).
- Atraso na contratação da equipe terceirizada de apoio e monitoramento das 
contratações locais.
- Cancelamento do Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores.

PG26 RECUPERAÇÃO DE APPs
3,8 0,8 

-
3,0 

-80%
- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas 
contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização 
de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)

PG27 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
1,5 0,4 

-
1,1 

-72%
- Alteração do cronograma com postergação das atividades (Pandemia e atraso nas 
contratações, em função do cancelamento de editais de contratação e mobilização 
de produtores rurais, devido à revisão do programa em curso no sistema CIF.)

PG29 ESTRUTURA TRIAGEM
0,5 0,0 

-
0,5 

-90%
- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao 
cronograma físico do programa.
- Não execução de serviços sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto.

PG31 SANEAMENTO BÁSICO
4,5 2,1 

-
2,4 

-53%

- Repasses realizados aguardando prestação de contas. Municípios não 
apresentaram medições de serviços previstos no orçamento.
- Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
- A validação do boletim de medição de serviços de apoio técnico foi concluída 
entre as partes apenas em março.

PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA
5,4 2,0 

-
3,4 

-63%
- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de 
atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale.

PG33 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
0,5 0,6 0,1 

20%

- Atraso na formalização da parceria com a UFMG e UFOP, para execução do 
Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais. Os custos serão 
reprogramados tão logo ocorra a assinatura do contrato.
- Devido a pandemia, as atividades e os desembolsos das parcerias não estão 
ocorrendo conforme o previsto. Desta forma, por não atingirem os 80% de gastos 
necessários, não estão ocorrendo novos repasses.

PG34 EMERGÊNCIA AMBIENTAL
1,5 0,1 

-
1,3 

-90%

- Construção das sedes das Defesas Civis e equipamentos: após a elaboração do 
orçamento, houve mudança de estratégia e o escopo não mais será executado pela 
FR. Será realizado repasse para Defesa Civil, que será responsável pela execução do 
escopo.
- Aditivo da empresa H3M finalizado após data prevista. A empresa já está 
mobilizada, em alinhamento com as Defesas Civis, com previsão para início efetivo 
até Junho/21.

PG35 INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO
0,6 0,0 

-
0,6 

-96%

- CIT Mariana: atraso na definição do local do CIT Mariana, decorrente da 
dificuldade de relacionamento com o ente público municipal.
- CIT GV: atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de 
espaços compatíveis ofertados pela prefeitura.
- CIT Linhares: atraso das obras devido a não assinatura do termo de cooperação 
técnica com o ICMbio.

PG36 COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL
0,2 0,1 

-
0,1 

-38%
- Desvio decorrente de custos previstos com consultoria de acessibilidade do site 
ainda não iniciada e processo concorrencial do fee mensal a menor.

PG39 CONSOLIDAÇÃO UCs
0,2 0,0 

-
0,2 

-92%
- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao 
cronograma físico do programa.

PG40 IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS
0,1 0,0 

-
0,0 

-50%

- Encerramento do contrato com a JM Reflorestamento, que realizava a retificação 
dos CARs no Alto Doce, devido à baixa demanda atual. As retificações que restaram 
serão realizadas por demanda, uma vez que restaram aquelas com pendências 
fundiárias da família ou de documentação.
- Atividades de análise do tratamento CAR no Médio e Baixo sofreram um 
replanejamento de cronograma, pois, devido a pandemia o início do Projeto 
precisou ser postergado.
- PRA não iniciado: Aguardando celebração de parceria com o IDAF (ES) e 
publicação.
- Decreto estadual que regulamenta o PRA MG foi publicado em 26/01/2021

PG43 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
2,5 1,7 

-
0,8 

-33%

- Antecipação da Agenda Integrada: realizado pagamento retroativo a ago/20 da 
perícia AECOM determinada em juízo, sem previsão no orçamento 2021.
- Repasse Ensino GV: a 1ª parcela do acordo estava prevista para abr/21 e foi paga 
em fev/21.
- Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias 
para o "saldo compensatório".

PG97 PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR
- - -

0% -

Total Compensatórios
24,7 9,0 

-
15,7 

-64%

298



Anual Total Anual Acumulado
PG Programas Orçamento Realizado Variação % Orçamento Realizado Variação % 
PG00 MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS - - - 0% - - - 0%
PG01 CADASTRO 25,3 3,1 - 22,2 -88% 11,8 3,1 - 8,7 -74%

PG02 PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS 1.425,7 736,6 - 689,1 -48% 381,0 736,6 355,6 93%

PG03 POVOS INDÍGENAS 127,7 24,5 - 103,2 -81% 31,5 24,5 - 7,0 -22%

PG04 POVOS TRADICIONAIS 46,0 2,2 - 43,8 -95% 6,1 2,2 - 3,8 -63%

PG05 PROTEÇÃO SOCIAL 16,6 2,7 - 13,9 -84% 3,3 2,7 - 0,6 -17%

PG06 PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO 126,1 13,6 - 112,5 -89% 38,7 13,6 - 25,1 -65%

PG07 ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS 6,9 1,4 - 5,5 -80% 1,7 1,4 - 0,3 -18%

PG08 REASSENTAMENTO 1.012,6 129,9 - 882,8 -87% 179,4 129,9 - 49,5 -28%

PG09 UHE CANDONGA 202,4 29,7 - 172,7 -85% 32,7 29,7 - 3,0 -9%

PG10 INFRAESTRUTURA IMPACTADA 139,2 20,1 - 119,1 -86% 36,6 20,1 - 16,5 -45%

PG11 RECUPERAÇÃO ESCOLAS 8,5 0,3 - 8,2 -97% 1,8 0,3 - 1,5 -85%

PG12 MEMÓRIA HISTÓRICA 28,8 0,9 - 28,0 -97% 6,1 0,9 - 5,3 -86%

PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE 18,3 0,2 - 18,1 -99% 2,8 0,2 - 2,6 -92%

PG14 SAÚDE 19,7 3,5 - 16,2 -82% 5,2 3,5 - 1,7 -33%

PG16 PESCA 53,4 0,5 - 52,8 -99% 8,2 0,5 - 7,7 -94%

PG17 ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 125,6 15,6 - 110,0 -88% 33,7 15,6 - 18,1 -54%

PG19 RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS 5,5 0,5 - 5,0 -91% 0,6 0,5 - 0,1 -11%
PG21 AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO 216,7 63,4 - 153,3 -71% 72,4 63,4 - 9,0 -12%

PG23 MANEJO DE REJEITOS 152,1 23,9 - 128,2 -84% 42,1 23,9 - 18,2 -43%

PG24 CONTENÇÃO DE REJEITOS 0,8 0,1 - 0,7 -85% 0,2 0,1 - 0,1 -41%

PG25 RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1 34,4 6,6 - 27,7 -81% 9,6 6,6 - 3,0 -31%

PG28 BIODIVERSIDADE 68,4 38,1 - 30,3 -44% 10,8 38,1 27,3 253%

PG30 FAUNA E FLORA TERRESTRE 11,6 0,4 - 11,3 -97% 1,5 0,4 - 1,2 -77%

PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA 177,3 21,1 - 156,1 -88% 48,6 21,1 - 27,5 -57%

PG37 GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS - - - 0% - - - 0%

PG38 MONITORAMENTO ÁGUA 47,5 7,4 - 40,1 -84% 17,4 7,4 - 10,0 -57%

PG39 CONSOLIDAÇÃO UCs 3,8 0,0 - 3,8 -99% 1,3 0,0 - 1,3 -98%

PG41 GESTÃO DOS PROGRAMAS 299,3 53,4 - 245,9 -82% 76,4 53,4 - 23,0 -30%

PG42 GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS 3,9 - - 3,9 -100% 1,1 - - 1,1 -100%

PG99 CONTINGÊNCIA 492,1 - - 492,1 -100% 123,0 - - 123,0 -100%

Total Reparatórios 4.896,3 1.199,8 - 3.696,5 -75% 1.185,8 1.199,8 14,0 1%
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Anual Total Anual Acumulado

PG Programas Orçamento Realizado Variação % Orçamento Realizado Variação % 

Total Programas 5.657,8 1.476,3 - 4.181,5 -74% 1.503,2 1.476,3 - 26,9 -2%

ADM DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS 174,5 27,9 - 146,6 -84% 44,2 27,9 - 16,3 -37%

CG CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA 28,4 0,8 - 27,6 -97% 6,8 0,8 - 6,0 -88%

Total Despesas Administrativas 202,9 28,7 - 174,2 -86% 51,0 28,7 - 22,3 -44%

Total Geral 5.860,7 1.505,0 - 4.355,7 -74% 1.554,1 1.505,0 - 49,2 -3%
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PG Programas Orçamento Realizado Variação % Justificativas da variação anual acumulada 
PG00 MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS - - - 0% -

PG01 CADASTRO 3,7 1,0 - 2,6 -72%
- Variação devido ao atraso no início do cadastro com a Cáritas e mudança de 
estratégia/planejamento dos laudos e cadastros da Fase 2 (decisão judicial). 

PG02 PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS 100,7 413,2 312,5 310%

- Variação decorrente do grande número de municípios sentenciados e prorrogação do prazo de 
término para adesões em todos os municípios, gerando aceleração da curva de pagamentos no 
Novel.
- Somando os valores acumulados do programa e da contingência em 2021, a variação total é de -
232,6 MM.

PG03 POVOS INDÍGENAS 10,6 8,4 - 2,2 -21%

- Detalhamento do PBAI Tupiniquim Guarani, monitoramento social, revisão do programa, 
atividades SAA em campo e obras de acessos prioritários Krenak com impacto da pandemia.
- Processo de inclusão de famílias nos acordos 2021 (Comboios e Tupiniquim) em andamento e irá 
ocorrer até final de março, de forma retroativa à janeiro.
- Atividades do FAIC foram postergadas, em função do Protocolo de Segurança Covid, ajustes 
internos de procedimentos para execução. Houve também pleitos da comunidade quanto à 
proposta.

PG04 POVOS TRADICIONAIS 1,5 0,7 - 0,8 -54%

- Inclusões de AFE não realizadas. FR está em nova fase de gestão do AFE.
- Apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, consultoria revisão do programa e 
consultoria para indenização não realizados, por impedimento de ações presenciais nos territórios 
(pandemia).
- Monitoramento social com ação adiada para redefinição de escopo, considerando o início de 
execução do PBAQ. 
- Planejamento Integradores com ação a ser contratada para início em mai/21.

PG05 PROTEÇÃO SOCIAL 1,1 1,8 0,6 55%

- Plano Barra Longa: entrega de apenas 1 veículo e 1 cartão combustível, de 2 previstos, a pedido 
do município.
- Plano Mariana: desvio relativo às férias dos profissionais da Contexto.
- Plano Demais Municípios: desvio decorrente do atraso nas prestações de contas dos municípios.
- Desalinhamento entre cronograma físico e desembolso financeiro.
Obs.: Plano de Reparação de Proteção Social em Mariana: Houve medição equivocada (R$ 1,3 
milhão) referente o repasse financeiro realizado ao município de Mariana para contratação de RH. 
O devido ajuste já foi realizado em 12/04/21 pela contabilidade da Renova, portanto será refletido 
no próximo relatório referente a Abril/21.

PG06 PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO 9,6 4,3 - 5,2 -55%

- Diálogos e Canais – Economia: valor a menor esta diretamente relacionada ao não atendimento 
presencial.
- Comunicação - Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova 
não foi concluída. Economia: em razão da pandemia, os materiais impressos estão sendo 
distribuídos apenas em versão digital, assim como os eventos e atividades presenciais não estão 
sendo realizados.
- Assessorias Técnicas - Postergação: pagamentos judicializados, aguardando parecer.

PG07 ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS 0,6 0,5 - 0,1 -17%

- Desvio em função de cláusula contratual do arrendamento de fazenda, formato de pagamento (3 
pacotes de 4 meses de aluguel adiantados).
- Atraso na apresentação da medição por parte da contratada ERG Engenharia (Contrato 
4800020125).

PG08 REASSENTAMENTO 66,4 65,5 - 0,9 -1%

- Custos Covid : Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19
- Contenções Bento : Atraso no envio da medição por parte da principal contratada de contenções 
e não conclusão da contratação da segunda empresa de contenções 
- Infraestrutura, Benfeitorias e instalações proviórias Paracatu : Medição de jan/20 a mar/2021 do 
Consórcio RPAR serão contabilizadas em abril.
- Adutora ETE/ETA, Iluminação pública e instalações provisórias Bento. Aguardando a definição de 
faturamento direto para a subempreiteira da HTB, executora da ETE
- Infraestrutura e Bens Públicos Bento: Pagamento a maior no período em função de medições 
pendentes anteriores que aguardavam evidências
- Engenharia: Paralisação do desenvolvimento de novos projetos executivos pela HTB e AG, em 
função das negociações comerciais para os novos contratos de construção das casas à preço global 
- Equipamentos Públicos Paracatu: Escola - previsão de montagem até jun/21 custos a serem 
contabililizado até jul/21 . 
Demais equipamentos públicos conforme distribuição física conforme linha de base fev/21 -
iníciam a partir de agosto/21
- Gesteira: Atraso no início dos projetos. Aguarda viabilização das cartas de crédito.
- Outros

PG09 UHE CANDONGA 11,9 7,4 - 4,4 -37%
- Pacote 2 Dragagem - Atividades previstas para inicio em fevereiro/21, não iniciada em função dos 
desdobramentos da judicialização do programa. licença (LOC) emitida pela SUPPRI, porém o 
documento ainda se encontra sem efeito

PG10 INFRAESTRUTURA IMPACTADA 12,8 7,7 - 5,1 -40%

- Reconstrução das casas paralisada, devido à judicialização (ACP Eixo 4), aguardando resultados 
da perícia.
- Recuperação de estradas e manutenção de vias sob demanda, conforme solicitações do poder 
público e necessidades identificadas pela FR.
- Impacto da pandemia nas atividades do programa.

PG11 RECUPERAÇÃO ESCOLAS 0,7 0,1 - 0,6 -86%

- Execução a menor nos serviços de transportes, devido à suspensão das aulas presenciais.
- Execução a menor nas atividades de socialização, devido ao isolamento social (pandemia), por 
serem atividades essenciamente presenciais.
- Execução a menor no atendimento psicopedagógico e pedagógico, devido ao isolamento social 
(pandemia).

PG12 MEMÓRIA HISTÓRICA 2,1 0,3 - 1,8 -85%

- Engenharia de Restauro de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e 
necessidade de revisão de alguns projetos.
- Restauro de Igrejas: parceria para restauro em andamento.
- Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido à judicialização.
- Reserva Técnica - Conservação e Restauração: paralisação temporária das atividades em função 
da pandemia.
- Patromônio Arqueológico: pendente a validação dos orgãos responsáveis.

PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE 1,2 0,0 - 1,2 -99%

- Missões e Formações: devido ao isolamento, os projetos não foram executados, por serem 
essencialmente presenciais.
- Infraestrutura Rio Doce: está paralisado, devido as informações não disponibilizadas pela 
prefeitura referente à regularização dos terrenos envolvidos, que são imprescindíveis para que a 
Renova siga com o projeto PURD (Park Urbano do Rio Doce).
- Infraestrutura Linhares: está sendo elaborada a revisão do escopo dos projetos, para definição da 
melhor estratégia de execução.
- Subsídio de Rota: devido ao isolamento social, não foi possível executar as visitas presenciais.

PG14 SAÚDE 1,2 1,9 0,8 67%

- Atraso da publicação do edital  FAPES/FAPEMIG : pendência da avaliação do Termo de Referência 
para do chamamento por parte do CIF. 
- Plano de Reparação de Saúde em Barra Longa:  Previsão orçamentária foi maior que o acordo 
firmado com o município.
- Plano de Reparação de Saúde em Mariana:  Não apresentação de demanda por parte do 
município à Fundação Renova nos termos previstos na ACP.
- Plano de Capacitação SUS em Mariana:  Atraso na realização das capacitações previstas na ACP 
Mariana em decorrência da Covid 19
- Atraso nos estudos epidemiológicos e toxicológicos:  a execução das ações de mitigação de 
impactos depende dos resultados dos estudos e definição de correlação com o rompimento. 
Obs.: Plano de Reparação de Saúde em Mariana: Houve medição equivocada (R$ 1,6 
milhão),referente o repasse financeiro realizado ao município de Mariana para contratação de RH. 
O devido ajuste já foi realizado em 12/04/21 pela contabilidade da Renova, portanto será refletido 
no próximo relatório referente a Abril/21.
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Mensal

PG Programas Orçamento Realizado Variação % Justificativas da variação anual acumulada 

PG16 PESCA 2,9 0,1 - 2,8 -96%

- Baixa execução das ações em revisão: Programa de Aceleração, Formação Time de Mercado, 
Equipes de Vendas e Ações de Sensibilização.
- Eixo 1: restrição de atividades em campo devido à pandemia.
- Eixo 2: Readequação dos projetos estruturais
- Necessidade do posicionamento da CTEI /GTP16, quanto à definição do programa.
- Atraso na contratação das obras da Foz (Edificação, Miniestação e Rampa).
- Paralisação das atividades em campo devido à Covid 19
- Ações Gerais: mudança na estratégia de contratação, atraso no processo de contratação da 
embarcação para fiscalização.

PG17 ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 11,7 6,9 - 4,8 -41%

- Aluguel de pasto e fornecimento de silagem transferidos para PG08 (produtores que aderiram 
ao reassentamento).
- Postergação de contratos devido à pandemia.
- Medições apresentadas fora do prazo de fechamento contábil.
- Atraso na aprovação da CEMIG dos projetos de instalações elétricas das infras rurais, devido a 
pandemia.
- Chuvas intensas dificultando acesso às frentes de serviço.
- Postergação do débito da silagem e atraso no início ATER Território pós Candonga a Foz
- Redução no fornecimento de pipas, devido a implantação de ações pela FR de alternativas de 
acesso à água.
- Início da redução do fornecimento de silagem no Território Alto Doce (após evidenciada a 
recuperação dos pastos impactados), mudança de estratégia de monitoramento de pastagens 
(agora realizado com equipe já mobilizada) e encerramento de contratos.
- A Contratada JM (4800020207) solicitou o distrato comercial; sendo que os contratos que vão 
dar continuidade ao escopo de reestruturação produtiva, embora já estejam contratados estão 
em fase inicial de execução com baixa produção (curva de mobilização).

PG19 RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS 0,3 0,2 - 0,1 -29% - Execução financeira ligeiramente abaixo do previsto.

PG21 AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO 24,1 18,3 - 5,8 -24%
- Orçamento realizado com base na média de dependentes e de valores, podendo haver desvios 
em relação ao efetivamente realizado.

PG23 MANEJO DE REJEITOS 13,7 9,0 - 4,6 -34%

- Barramento Linhares: redução das atividades no período chuvoso (alteamento) e menor 
demanda de serviços de engenharia.
- Análise de risco ecológico e saúde humana: atraso no início das atividades de campo, devido 
aos embargos da 12ª Vara.
- Engenharia e estudos complementares: atraso na contratação das obras dos taludes Ronildo e 
Nazareno.
- Aditivos, contratações e mobilização de contratos em andamento.

PG24 CONTENÇÃO DE REJEITOS 0,1 0,0 - 0,0 -66%
- Elaboração do projeto básico de descomissionamento do Dique S4 em fase de contratação, 
sem execução de serviços no período, conforme planejado.

PG25 RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1 3,5 2,8 - 0,7 -20%

- Medições referente aos serviços de restauro florestal  (EGIS e Consórcio ERG/STCP) não foram 
apresentadas dentro do mês de competência.
- Cancelamento da nova contratação dos serviços de levantamento topográfico, devido à 
pandemia e consequente aditamento do contrato atual.
- Parcerias (UFV Tecnossolos e Prof. Venâncio) que passaram e/estão passando por aditivo e 
portanto tiveram seus cronogramas de desembolso impactado e deverão ser reprogramados.

PG28 BIODIVERSIDADE 3,4 1,5 - 1,8 -55%

- 3º Aporte do 2º Termo aditivo do contrato contabilizado em fevereiro, não previsto no 
orçamento de 2021, devido à rescisão anunciada em 30/09/2020. Contrato continua em vigor, 
conforme decisão judicial.
-Pagamento referente a Perícia do Eixo 12.
- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico 
do programa.

PG30 FAUNA E FLORA TERRESTRE 0,5 0,3 - 0,2 -47%

- Desvios caracterizados pela paralisação das atividades, devido à pandemia.
- Não execução de atividades sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto.
- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico 
do programa.

PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA 15,4 8,5 - 6,9 -45%

- Menor avanço da Adutora de GV devido aos protocolos Covid e paralisações de atividades ao 
longo da faixa de servidão da ferrovia Vale.
- Gerenciamento e engenharia aguardando definições do perito.
- Redução de pipas em Resplendor, através de captação alternativa (utilização de 02 poços e 
ampliação da outorga de captação córrego Barroso).
- Alteração do critério de medição para m³ transportado.

PG37 GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS - - - 0% -

PG38 MONITORAMENTO ÁGUA 4,4 2,7 - 1,7 -38%

- Contrato atual do PMQQS (Tommasi) com primeira medição realizada, sem dição da parcela de 
mobilização.
- Contrato anterior (ALS) com laudos em atraso e ainda não medidos. 
- Contrato CLEAN aguardando adequação no pedido para entrada de equipamentos.
- Estudos previstos ainda não iniciados (UNESCO, Libanio, Rhama, ERG). 
- Contrato Spot com demandas pendentes, devido ao take-off. 
- Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a 
pandemia.

PG39 CONSOLIDAÇÃO UCs 0,6 0,0 - 0,6 -98%
- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico 
do programa.
- Não execução de serviços sob demanda, devido a baixa maturidade do projeto.

PG41 GESTÃO DOS PROGRAMAS 24,5 17,1 - 7,4 -30%

- Postergação (R$ 19,9 MM): menor medição de serviços devido à restrição COVID; contratos EY 
e Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de  serviços contratados 
(IUCN, infra e veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI).
- Economia (R$ 3,1 MM): menor gasto com viagens, aluguel de veículos e combustíveis e horas 
extras.

PG42 GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS 0,5 - - 0,5 -100%
- Atraso na aquisição dos coletes para ressarcimento ao Ministério da Integração.
- Atraso na entrega de itens de informática para a SEMAD já que a sede está fechada em face à 
pandemia. Aguardando posicionamento do compromitente para a entrega.

PG99 CONTINGÊNCIA 41,0 - - 41,0 -100%

- Contingência 2021 considera 15% dos municípios referentes aos processos não judicializados 
durante a elaboração do Draft 16.
- Esse montante já está sendo utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do 
número de municípios sentenciados, superou os 30% considerados como premissa 
orçamentária.

Total Reparatórios 370,5 580,4 209,9 57%

302



Mensal

PG Programas
Orçamento 

Realizado Variação % Justificativas da variação anual acumulada 

Total Programas
395,2 589,4 194,2 

49%

ADM
DESPESAS GESTÃO 
ADMINISTRATIVAS 15,5 11,1 

-
4,4 

-29%

- Serviços contratados: baixa demanda para os Contratos da 
Comunicação e publicidade; consultorias e serviços de TI em fase de 
contratação.
- Despesas com pessoal: gasto menor com horas extras, treinamentos,  
salários e encargos.
- Ativo fixo: Postergação de melhorias de infraestrutura dos 
escritórios; projetos de novos sistemas de TI que encontram-se em 
processo de contratação. 
- Despesas de viagens: gasto menor devido a reuniões virtuais e 
continuidade das atividades de forma remotas devido ao cenário 
Covid-19.
- Despesas diversas: gasto menor devido ao não retorno das atividades 
presenciais. 
- Materiais: gasto menor devido ao não retorno das atividades 
presenciais.

CG CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA
1,8 0,2 

-
1,6 

-86%
- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas 
com logística, gerando reduções de custos previstos.

Total Despesas Administrativas
17,3 11,3 

-
6,0 

-35%

Total Geral
412,5 600,7 188,1 

46%

303


