
 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS 

 
FUNDO DE APOIO ÀS INICIATIVAS 

COMUNITÁRIAS - FAIC 
 

1. OBJETIVO 

 

Este roteiro tem a finalidade de viabilizar o apoio financeiropara execução de propostas de 

ações/iniciativas comunitárias voltadas para a Saúde, Proteção Social, Geração de renda, 

Cultura, Meio ambiente e Educação que sejam de interesse das comunidades indígenas 

atendidas pela Fundação Renova, considerando os impactos causados pelo rompimento da 

barragem de Fundão às Terras Indígenas Tupiniquim/Caieiras Velhas II e Comboios, 

localizadas no município de Aracruz – Espírito Santo, identificados pelo estudo de impacto 

Estudo do Componente Indígena (ECI). 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 

O Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (“TTAC”), assinado em 02 de março de 

2016 por diversas autoridades públicas (inclusive FUNAI) com a Samarco e suas acionistas, Vale 

S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda, criou a Fundação Renova, responsável por executar programas 

que têm como objetivo reparar os impactos socioambientais e socioeconômicos decorrentes 

do rompimento da Barragem de Fundão, operada pela Samarco. 

 
O referido TTAC estabeleceu uma série de Programas Socioeconômicos e Socioambientais, 

para a elaboração e implementação de medidas de cunhos reparatório e compensatório. 

 
O atendimento aos Povos Indígenas acontece por meio do “Programa de Proteção e 

Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas” (PG-03), nos termos das Cláusulas 

39 a 45 do TTAC. Assim, por força do TTAC, a Fundação Renova deve “executar um programa 

para oferecer atendimento especializado aos povos indígenas das Terras Indígenas 

Tupiniquim, Caieiras Velhas II e Comboios”. 

 
Foi estabelecido que o referido programa deverá ser construído em conjunto com os 

indígenas, em tratativas e negociações que contem com a participação da FUNAI, respeitando 

as formas próprias de organização social, costumes, usos e tradições dos povos indígenas 

Tupiniquim e Guarani. 

Seguindo essa orientação, a Funai e a Câmara Técnica de Indígenas e Povos e Comunidades 

Tradicionais (CT-IPCT) acompanham as ações, inciativas e tratativas da Fundação Renova 

junto a estes povos indígenas. 

 
Sendo assim, o Programa de Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas (PG-03), 

por meio do Fundo de Apoio à Iniciativas Comunitárias, pretente apoiar iniciativas 

comunitárias propostas por pessoa física ou por associação indígena das terras indígenas 

Tupiniquim/Caieiras Velhas II e Comboios. Assim, espera-se valorizar  o esforço que já vem 



 

sendo realizado pelas organizações e lideranças indígenas, bem como o seu protagonismo nas 

ações de reparação, permitindo a execução de ações para abordar os impactos provocados 

pelo rompimento da barragem de Fundão e consolidadas no ECI antes mesmo do início da 

implantação do Plano Básico Ambiental (PBA). Desta forma, pretende-se, ainda, agregar 

experiências práticas sob a ótica do protagonismo indígena para a construção dos projetos 

estruturantes do PBA. 

 

Cabe ressaltar que o apoio às iniciativas comunitárias não irá substituir nenhuma medida 

estruturante de reparação, mitigação, compensação e indenização futuras. De maneira 

alguma o apoio às iniciativas comunitárias irá substituir as ações que serão realizadas no 

âmbito do Plano Básico Ambiental - PBA. E pretende ainda contribuir para a construção 

deste, de maneira coerente com a realidade indígena a partir de suas próprias experiências 

com a implantação de ações e inciativas comunitérias. 

 

As iniciativas comunitárias devem considerar os impactos apresentados no ECI considerando 

os temas apresentados a seguir. 

 
 
3. ÁREAS TEMÁTICAS  

 

As propostas a serem apresentadas devem ter ações voltadas para as seguintes áreas 
temáticas: 

Saúde, Proteção Social, Geração de renda, Cultura, Meio ambiente e Educação. 

 
4. ELABORAÇÃO 

 

As aldeias e as associações indígenas interessadas deverão elaborar uma proposta com o 

detalhamento das ações/atividades que serão desenvolvidas, que devem ter um prazo 

máximo de até seis (06) meses para sua execução e apresentação das respectivas prestações 

de contas. 

 

A proposta deverá ser estruturada considerando que os recursos orçamentários serão 

desembolsados e duas parcelas de 50% do valor apresentado na proposta. 

 
Serão apoiadas um total de 24 (vinte e quatro) propostas, sendo: 12 (doze) apresentadas por 

pessoa física, não vínculada a administração pública, que atendam um grupo específico como 

por exemplo: artesãs, apicultores, agricultores, entre outros, e 12 (doze) elaboradas por 

associações indígenas, não vínculadas a administração pública, com ações que visem o 

desenvolvimento  comunitário e/ou fortalecimento organizacional. 

Obs: As propostas de pessoas física  deverão ser encaminhadas pelo Cacique responsável por 

cada aldeia, respeitando as formas de organização social das comunidades indígenas 

contempladas nesse projeto. Só será aceita uma proposta de pessoa física por aldeia.  

 
Conforme detalhado abaixo: 

 



 

Terra Indígena Tupiniquim Guarani: 

• 10 (dez) propostas de pessoa física de até R$ 10.000 (dez mil reais) sendo  uma 

proposta por aldeia; 

10 (dez) propostas de associações indígenas de até R$ 30.000 (trinta mil reais). No caso das 

aldeias indígenas Boa Esperança, Piraqueaçu, Nova Esperança e Olho D’água, que não 

possuem uma associação constituída, estas deverão indicar as associações indígenas que irão 

representá-las. As associações indicadas  apresentarão as propostas e realizarão a sua 

execução, a gestão dos recursos financeiros e a prestação de contas após a finalização das 

atividades propostas. As associações indígenas indicadas  representarão as aldeias citadas em 

todas as fases do projeto. 

 
As propostas de até R$ 30.000 (trinta mil reais) apresentada por associação indígena deverão 

ser realizadas em todas as aldeias da TI Tupiniquim e Caieiras Velhas ll. Dessa forma, fica 

vedado a apresentação de mais de uma proposta  em uma mesma aldeia da TI Tupiniquim e 

Caieiras Velhas ll por uma associação indígena. 

 

 
Terra Indígena Comboios: 

 

• 02 (duas) propostas de pessoa física de até R$ 10.000 (dez mil reais) sendo   uma por 

aldeia; 

• 02 (duas) propostas de associação indígena de até R$ 30.000 (trinta mil reais). 

 
Destaca-se que o público atendido por esse roteiro está circunscrito aos Povos indígenas 

Tupiniquim e Guarani, ocupantes das terras indígenas Comboios, Tupiniquim e Caieiras 

Velhas  ll. Dessa forma fica vedada a participação de quaisquer instituições e/ou pessoas físicas 

que não se enquadrem nesse critério. 

 
O presente instrumento será apresentado às comunidades indígenas em conformidade com 

o art. 6º da Convenção 169 da OIT, no que tange o direito ao processo de consulta dos povos 

indígenas. 

 
As pessoas físicas e associações indígenas interessadas deverão elaborar suas propostas 

respondendo as questões abaixo: 

 
 
5. Roteiro 

 
 

a. O responsável pela apresentação da proposta é pessoa física? Foi 

informado o  nome e aldeia em que reside? 

Documentos necessários – Propostas de pessoa física: 

• Envio de CPF, 

• Envio de RG, 



 

• Envio de declaração de residência nas terras indígenas. 

 

b. Envio de dados bancários do responsável pela proposta. O responsável 

pela apresentação da proposta é pessoa jurídica - Associação indígena? 

Documentos necessários – Propostas de associações indígenas: 

• Envio do Estatuto da Associação Indígena, 

• Envio da Ata da última assembleia eletiva da associação indígena correspondente? 

(SOB  PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO) 

• Envio de dados bancários da associação. 

 

Qual é o custo para execução da proposta? A composição de custos deverá ser 

apresentada de forma detalhada, considerando todos os  itens que serão adquiridos 

como insumos, materiais, equipamentos,ferramentas dentre outros. 

 
 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

As propostas apresentadas serão avaliadas de acordo com os critérios apresentados 
na tabela abaixo: 

 
TIPO DE 

CRITÉRIO 

CRITÉRIOS DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO PESO 

  As propostas apresentadas foram  

 
 

Critérios de 

análise - 

eliminatórios 

Localidade de 

execução do projeto 

formuladas pelos Povos Indígenas 

das TI’s Comboios e Tupiniquim 

Guarani? 

N/A 

 

Tipo de 

Proponente 

 

Pessoa 

Física 

O proponente pessoa 

física encaminhou   os   dados   

pessoais 

(CPF, RG e declaração de 

 
 

N/A 

   residência nas terras indígenas) e  

  dados bancários do responsável 

pela proposta? 

 

 

 
Pessoa 

Jurídica 

As propostas encaminhadas pelas 

associações contêm uma cópia do 

Estatuto da Associação Indígena, a 

Ata da última assembleia eletiva da 

associação indígena 

correspondente? 

 
 
 

N/A 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Critérios de 

análise - 

Classificatórios 

 
 
 
 

 
Adequação as 

temáticas 

A proposta apresentada está 

correlacionada aos impactos de 

consenso identificados no Estudo 

do Componente Indígena – ECI, 

considerando as terras indígenas 

Comboios e Tupiniquim-Guarani? 

 
Sim – 20 

Parcialmente 
- 10 

Não - 0 

A proposta apresentada se encaixa 

nas áreas temáticas: Saúde, 

Proteção Social, Geração de 

renda, Cultura, Meio ambiente e 

Educação? 

 

Sim – 20 
Parcialmente 

- 10 
Não - 0 

 
 
 

Adequação da 

Proposta 

A proposta apresentada valorizar e 

incluir os jovens, mulheres e idosos 

indígenas nas atividades proposta? 

Sim – 20 
Parcialmente 

- 10 
Não - 0 

A proposta irá beneficiar as 

comunidades indígenas 

envolvidas? 

Sim – 20 
Parcialmente 

- 10 
Não - 0 

 
Potencial de impacto 

do projeto 

A proposta é relevante e tem 

potencial de consolidar um legado 

positivo para as comunidades 

indígenas envolvidos? 

Sim – 20 
Parcialmente 

- 10 
Não – 0 

 

Dos Critérios de Avaliação: 
 

a) As propostas serão avaliadas em conformidade a esses critérios. 

b) As propostas serão apoiadas ao atingir uma média de 70% (setenta) de acordo com  

os critérios de análise classificatórios. 

c) Se na primeira avaliação a proposta obter menos de 70% (setenta), será enviado uma 

solicitação de ajustes que deverá ser respondida em 10 (dez) dias uteis. 

d) Se na segunda avaliação a proposta continuar abaixo de 70% (setenta), não poderá  

ser apoiada.



 

 

7. ITENS APOIADOS 
 

São exemplos de iniciativas apoiadas: 
• Apoio as ações voltadas a garantia da segurança alimentar dos povos indígenas 

Tupiniquim e Guarani; 

• Apoio para ações de vigilância e proteção territorial; 

• Apoio para ações de manejo de recursos naturais; 

• Sistemas agroflorestais (Safs), enriquecimento de roças, quintais e capoeiras; 

• Banco de sementes; 
• Coleta de sementes tradicionais e florestais; 

• Apoio ao artesanato; 

• Implementação de farmácia viva/viveiro medicinal; 

• Produção de conhecimento tradicional/sistematização e divulgação (vídeos, livros, 
cartilhas etc.); 

• Apoio às iniciativas de gerações de renda e sustentabilidade; 

• Fortalecimento cultural. 
 

Observação 1: Todas as propostas devem seguir os protocolos de prevenção à COVID 19 
apresentados pelo povo, Funai e SESAI, 

 
Observação 2: A Fundação Renova disponibilizará Protocolo de Segurança Sanitária (COVID- 
19) anexo a este roteiro, de obrigatório cumprimento por todos os participantes deste 
projeto incluindo fornecedores e transportadores. 

 
Observação 3: Cumpre destacar que as ações apoiadas pelo FAIC, tem por objetivo 
fortalecer as ações que já são realizadas pelas comunidades indígenas, sendo assim, não há 
previsão no escopo do projeto para a contratação de terceiros para execução de obras, 
construções, instalações ou demais atividades que envolvam contratação de mão-de-obra 
externa as terras indígenas. 

 

8. ITENS NÃO APOIADOS 
 

• Novas construções, tais como casas de farinha, centros comunitários, 

centros culturais etc. 

• Pagamento de direitos autorais; 

• Contratação e/ou o pagamento de funcionários públicos, exceto nos casos 

previstos em lei; 

• Aquisição de terrenos e desapropriações; 

• Aquisição de imóveis; 

• Aquisição de automóveis e motocicletas motores, voadeiras, barcos, motores; 

• Compra de armamentos, munições e equipamentos militares; 

• Equipamentos de jogos de azar; 

• Bebidas alcoólicas e drogas; 

• Taxa de administração; 

• Pagamento de dívidas; 

• Impostos e taxas, com exceção dos diretamente relacionados ao projeto; 

• Atividades que promovam interesses partidários ou eleitoreiros ou religiosos; 



 

• Compra de agrotóxicos e insumos agrícolas de natureza química. 

 
9. INSCRIÇÕES 

 

A publicação do edital do Fundo de Apoio às inciativas comunitárias - FAIC será dsiponibilizada 
no site da Fundação Renova. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no período de 15 de 
março ao 24 de maio de 2021, até às 18h, exclusivamente através do Site da Fundação Renova 
disponível no endereço www.fundacaorenova.org/paineis/iniciativas-comunitárias-das-
terras- indígenas-de-aracruz 

 

A critério da Fundação Renova, o período de inscrição poderá ser prorrogado e a comunicação 
da prorrogação será publicada no site www.fundacaorenova.org. 

 

As propostas apresentadas deverão ser integralmente enviadas por meio eletrônico. 
 

As propostas deverão ser encaminhadas em formulários específicos para as áreas previstas 
nesta chamada de propostas de iniciativas comunitárias disponíveis no Site da Fundação 
Renova no endereço www.fundacaorenova.org/paineis/iniciativas-comunitárias-das-terras-
indígenas- de-aracruz 

 

Importante reforçar que quanto maior for a comprovação do envolvimento do grupo, maior 
será a consistência da proposta a ser avaliada. Seja criativo em tempo de COVID 19. Exemplos: 
mande áudio das pessoas envolvidas validando a proposta, crie um grupo de WhatsApp e 
envie vídeos e/ou fotografia para o e-mail: iniciativascomunitarias@fundacaorenova.org; 
junto com sua proposta. 

 

10. SELEÇÃO: 

As propostas serão avaliadas por um Comitê de Validação, formado por representantes da 
Fundação Renova. 

 
As propostas serão avaliadas entre os dias 08/06/2021 a 11/06/2021 e os resultados serão 
divulgados no dia 14/06/2021 pelo Comitê de Validação no site da Fundação Renova, via e-
mail   e/ou WhatsApp. 

 

O prazo para apresentação de recursos junto ao Comitê de Validação será entre os dias 15/06 
à  16/06/2021. A análise dos recursos apresentados será realizada no dia 18/06/2021. 

 
Os resultados do julgamento dos recursos serão disponibilizados no site da Fundação Renova, 
via e-mail e/ou WhatsApp. 

 
As propostas só serão consideradas aptas após a validação das análises pelo Comitê de 
Validação. Ressalta-se que é condição fundamental que as propostas serão aprovadas se 
estiverem correlacionadas aos impactos de consenso apontados no Estudo do Componente 
Indígena – ECI, bem como com as áreas temáticas apresentadas no item 3 e 6 (Áreas Temáticas 
e Itens apoiados) deste roteiro. 

 

As propostas que não estejam correlacionadas aos impactos causados pelo rompimento da 
Barragem de Fundão apresentados no ECI serão rejeitadas, de maneira fundamentada, pelo 
Comitê de Validação, cabendo aos proponentes a oportunidade para reavaliar e readequar a 
proposta. 
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Caso as propostas não estejam em conformidade aos impactos apontados no ECI, será 
solicitado aos proponentes, a realização de ajustes e readequação. Neste caso, o comitê de 
validação, reencaminhará a proposta, informando ao(s) interessado(s), o(s) itens(s) 
considerado(s) em desacordo. 

 

Ressalta-se, que o processo de readequação de proposta é de responsabilidade única da parte 
proponente. O prazo para as adequações, ajustes e reenvio da proposta será de 10 (dez) dias 
úteis, considerando a comunicação e solicitação de ajustes pelo comitê de validação. 

 
Caberá a Fundação Renova, receber a proposta readequada e realizar nova avaliação no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da proposta ajustada. 

 
Análise técnica das propostas apresentadas devem ser acima de 70% (setenta), o peso da 
análise técnica será de 70% e da análise comercial de 30%. Análise comercial consiste no 
balizamento dos itens solicitados no orçamento, e, conferência que os valores solicitados 
estão de acordo aos praticados no mercado. 

 

11. LIBERAÇÃO DE RECURSOS 
 

As condições de liberação dos recursos para as propostas contempladas estarão previstas em 
contrato específico a ser firmado entre a Fundação Renova e o titular da proposta selecionada. 
 
Esses valores serão pagos unicamente à pessoa física ou jurídica que firmou contrato com a 
Fundação, mediante a apresentação dos respectivos documentos fiscais (Pessoas físicas: RG, 
CPF, comprovante de residência e dados bancários; Pessoas Jurídicas: estatuto, última ata 
eletiva, cartão do CNPJ, RG, CPF do presidente e tesoureiro e dados bancários da associação). 
 
O recurso financeiro, relativo às propostas aprovadas, será depositado na conta bancária 
informada pelo proponente em duas parcelas de 50%.  
 
A 1ª parcela  será creditada após a formfinalização do contrato de acordo com cronograma 
previsto no Edital. 

 
A 2ª parcela será creditada mediante a aprovação da prestação de contas da 1ª parcela pela 
Fundação Renova. Destaca-se que o envio da prestação de contas da 1ª parcela é uma 
obrigação do proponente, em conformidade ao cronograma de execução da proposta e do 
orçamento apresentado. 
 
Em caso de não comprovação ou não aprovação da prestação de contas pela RENOVA, o 

PROPONENTE será responsável por todos prejuízos decorrentes, devendo ser restituído à 

RENOVA o saldo remanescente apurado, em prazo e conta bancária a ser fornecida pela 

RENOVA. 

 

Alterações de valores e remanejamentos de itens estarão sujeitos à aprovação da Fundação 
Renova. 
 
Todas as movimentações financeiras relacionadas ao projeto deverão ser realizadas única e 

exclusivamente por meio de transferência eletrônica bancária, e os respectivos comprovantes 

deverão ser encaminhados à RENOVA quando da prestação de contas. A movimentação dos 



 

recursos orçamentários disponibilizados pela Renova por quaisquer outros meios que não 

transferência eletrônica implica violação dos termos contratuais e sujeitará o PROPONENTE às 

sanções cabíveis.  

 

Caberá a pessoa física ou associação indígena contemplada destinar os recursos recebidos para 
o        que houver sido pactuado com a Fundação Renova. No caso de uso indevido dos recursos, 
a parte infratora deverá promover a devolução do valor total repassado e ainda poderá 
responder por perdas e danos, conforme legislação aplicável 
 
O representante da Fundação Renova poderá visitar o responsável pela proposta, para 
acompanhamento da execução da Proposta selecionada, a qualquer momento durante o seu 
período de execução, em data e horário a ser previamente combinados. 
 
Os recursos recebidos pela pessoa física ou associação indígena e não utilizados nas ações 
previstas na Proposta deverão ser devolvidos à Fundação Renova. 
 
 

12. PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS: 

 

O período de execução dos projetos é de 06 (seis) meses a contar da liberação dos recursos.  
As propostas aprovados deverão ser realizados e finalizados nesse período. 

 
 

13. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

O titular das propostas selecionadas deverá prestar contas de todos os recursos recebidos. O 
detalhamento da prestação de contas será estabelecido em contrato específico a ser firmado 
entre a Fundação Renova e o titular da proposta selecionada, sem prejuízo da elaboração e 
submissão dos relatórios abaixo: 

 
A realização do objeto da proposta em conformidade com o pactuado entre as partes a ser 
comprovado por meio de envio periódico de relatório de atividade acompanhado de fotos, 
vídeos, depoimento dos beneficiários e/ou outros componentes a depender do perfil de cada 
proposta; 

 

A utilização do recurso financeiro conforme pactuado entre as partes, a ser comprovado por 
meio de planilha apresentando os recursos (previstos, realizados e saldo) e atendendo ao 
cronograma estabelecido; 

 
Extrato da conta bancária a partir da contratação até a prestação de contas final do contrato 
e documentos comprovatórios de todas as despesas (Notas Fiscais e eventuais recibos desde 
previamente acordados com a Fundação Renova); 

 
Os formulários para elaboração desses relatórios serão encaminhados pela Fundação Renova 
ao proponente selecionado, em conjunto com a minuta de formalização da parceria. 

 
A prestação de contas será realizada em duas etapas confome previsto no Termo de 
Investimento Social, assinado pelas partes.  
 
A 1ª prestação de contas deverá ser encaminhada para análise da Fundação Renova, em 



 

tempo hábil, considerando que a aprovação da prestação de contas é critério para a liberação 
da 2ª parcela do recurso orçamentário previsto. 
 
A 2ª prestação de contas deverá ser encaminhada a Fundação Renova no prazo máximo de 
06 (seis) meses após a assinatura do Termo de Investimento Social. 

 

14. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O objetivo dessa ação é apoiar a elaboração de propostas por parte das comunidades, dando 
autonomia aos indígenas para que estruturem ações e inciativas com o objetivo de garantir a 
melhoria da sua qualidade de vida em relação aos impactos causados pelo rompimento da 
barragem de Fundão, sem que seja necessário aguardar a elaboração completa de um PBA. 
As ações e projetos apoiados não substituirão ações previstas no PBA, nem demais ações do 
Programa de Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas da Fundação Renova. 

 

 
Boa sorte!!! 


