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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 novembro 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

novembro houve a realocação da estação automática do PMQQS - RDO 02

(PG038, pág. 289).

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

ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 212), em novembro ocorreu o

protocolo de uma nova versão do Relatório Técnico denominado “Revitalização

da Cachoeira Camargos: Consolidação das Ações de Manejo e Monitoramento”

e do "Plano de Caracterização revisado" em resposta aos itens 2 e 3 da

Deliberação nº 544 e à Nota Técnica CT -GRSA nº. 16/2021. O manejo de

rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório da

UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 105) a qual, até o mês de novembro,

bombeou cerca de 959 mil m3 de material do reservatório.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 81),

a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 448 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 1.710 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, além da

finalização da reaplicação de 15 ISA's nas propriedades aderidas no Alto Rio

Doce (PG017, pág. 178). No território Baixo Doce ocorreu o início da entrega

dos insumos da reparação dos danos aos produtores a jusante de Candonga.

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

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

225) e de Nascentes (pág. 232).
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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 30.380 famílias e 98.165

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

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do

programa (PG002, pág. 20). No mês de novembro, em relação à campanha de

Mariana, foi realizado o pagamento de 719 indenizações, o que representa 98%

do total das 735 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021,

pág. 207), atualmente existem 11.234 pessoas assistidas, com um total de

7.611 pagamentos.

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. 36). No âmbito do programa 03, o pagamento do

auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.349 famílias na Terra Indígena

de Tupiniquim-Guarani e 293 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 162 titulares da comunidade Quilombola de

Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 33 titulares das

Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
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Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 44) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG014, pág. 158) 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 conclusão da

segunda capacitação para os municípios do ES e da quarta capacitação de

Mariana para os operadores municipais de proteção social, entrega de insumos

para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV, para

atendimentos das famílias vulneráveis de Mariana e implantação do Comitê de

Avaliação, com a participação dos atingidos, nos seguintes municípios:

Aracruz/ES, Colatina/ES, Baixo Guandu/ES e Sooretama/ES.

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).

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

Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população

(PG006, pág. 52; PG035, pág. 278 e PG036, pág. 284), 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. 254), em novembro de 2021 foram repassados R$ 1.305.915 para ações

dos municípios de Alpercata, Bom Jesus do Galho, Ipatinga, Itueta, Linhares,

Rio Casca, Rio Doce, São Domingos do Prata e São José do Goaibal.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas

impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 134), em novembro

ocorreu a conclusão das atividades no vestiário, estábulo de equinos e galpões

de gado no parque de exposição de Barra Longa.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 89) 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

novembro:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando

a cada mês. Em novembro, ocorreu o início da execução de 8 edificações

pela empresa Cardan: ID's 173, CC.41, 226, 181 UH1, 181 UH2, 123,

CC.123, NN.123.

Paracatu de Baixo — em novembro, houve o início das construções das

edificações dos ID's 37, 41 e 46.
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Gesteira — em novembro, não houve fatos relevantes a serem

reportados.

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 novembro, o ID 31 foi recebido pela família.

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

Boa leitura!
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Nota 01: Deliberação 167 – Item 3 – O PG05 já concluiu o item 3, pois o PPS não depende do Cadastro (PG01) para
poder atender esse item (nesse caso foi pago o aluguel da moradia provisória para os atingidos que tiveram deslocamento
físico).
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Resposta out/21 nov/21 Acumulado

I.8: Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões 

resultantes dos processos participativos 
8,61 8,33 8,93

I.10 e I.20 Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios 39 35 35

I.18 Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos 

encaminhamentos definidos em diálogos coletivos
5,79 6,67 6,66

I.19 Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o 

andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos
8,16 7,33 8,03

I.21 Avaliação dos espaços de participação e controle social 8,55 8,68 8,84

I.16 Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos 

realizados nos territórios
37

Indicador em fase 

de apuração¹
2705²

I.9 e I.15 Satisfação com o processo de construção coletiva dos 

encaminhamentos em diálogos coletivos
8,68 9,44 9,27

I.31 Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - - 60,55%

I.17 e I.32 Percepção de efetividade dos espaços de Participação e 

Controle Social
- - 6,89
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/17f02f78-7745-404a-9c12-bd3a267e94dd/ReportSectiona367d8114a47aeeda4c2?pbi_source=PowerPoint
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/17f02f78-7745-404a-9c12-bd3a267e94dd/ReportSection1e3a4b07a385b4571eab?pbi_source=PowerPoint
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Adoção de dois cães - Prontuários 411 e 45
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Os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador de conformidade

em bem-estar animal no período da estação de primavera de 2021. O reporte de resultados deste

indicador para a estação de verão/22 está previsto para o relatório de março de 2022 (ref.

fevereiro/22).
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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 ações possam ser tomadas prioritariamente em formato

preventivo.
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Para o último bimestre avaliado, referente aos meses de setembro e outubro de 2021, não houve

contabilização de novas adoções finalizadas ou óbito de animal disponível para adoção, mantendo-se o

valor reportado no bimestre anterior.

A próxima atualização deste indicador é prevista para o mês de Janeiro de 2022 (referência ao bimestre

nov./dez. de 2021).
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Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

• Atendimentos para 203 famílias;

Obras:

• Em andamento construção de 108 edificações;

• Conclusão de 10 edificações;

• Conclusão de 03 bens coletivos (escola, posto de serviços, unidade básica 
de saúde);

• Total de 03 contratos assinados para construção de edificações.

Engenharia:

• Projetos conceituais concluídos para 177 edificações, 23 lotes vagos e 15
bens coletivos;

• Projetos básicos concluídos para 176 edificações, 23 lotes vagos e 13 bens
coletivos;

• Projetos protocolados na prefeitura para 158 edificações, 22 lotes e 12
bens coletivos;

• Licenças simplificadas para 22 lotes vagos;

• Alvarás emitidos para 155 edificações e para 07 bens coletivos.

Nota¹: Edificações são correspondentes a “casas e pontos comerciais”.
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Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

• Atendimentos para 78 famílias.

Obra:

• Em andamento construção de 12 edificações;

• Em andamento construção de 03 bens coletivos (escolas e posto de

saúde).

Engenharia:

• Projetos conceituais concluídos para 66 edificações, 04 lotes vagos e

12 bens coletivos;

• Projetos básicos concluídos para 61 edificações, 03 lotes vagos e 11

bens coletivos;

• Projetos protocolados na prefeitura para 50 edificações, 02 lotes e 10

bens coletivos;

• Licenças simplificadas para 02 lotes vagos;

• Alvarás emitidos para 44 edificações e para 06 bens coletivos.

Nota¹: Edificações são correspondentes a “casas e pontos comerciais”.

95



96



97



98



99



100



Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

• Atendimento para 122 famílias;

• Aquisição de 75 edificações para famílias que optaram por esta modalidade 

de reparação do direito à moradia.

• Em andamento construção 43 edificações.

• Em andamento reforma de 23 edificações;

• Em andamento entrega de 09 lotes vagos;

• Atendimento a 10 famílias na modalidade de reconstruções nas 

Comunidades Rurais;

• Reconstruções de 12 edificações nas Comunidades Rurais;

• Reconstruções entregues para 06 edificações principais nas Comunidades 

Rurais.
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Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Engenharia:

• Projetos conceituais concluídos para construções de 38 edificações,

para reformas de 18 edificações e 04 lotes vagos;

• Projetos básicos concluídos para construções de 33 edificações, para

reformas de 17 edificações e 03 lotes vagos;

• Projetos protocolados na prefeitura ou não necessários para construções

de 31 edificações, para reforma de 17 edificações e 03 lotes vagos;

• Licenças, alvarás, dispensa emitidos pela prefeitura ou não necessários

para 21 construções de edificações, para 14 reformas de edificações e para

03 lotes vagos.

Nota¹: O termo Edificações abrange-se casas e pontos comerciais.

Nota²: O termo “Não necessário”, se refere a não obrigatoriedade de alguns documentos por fases e localidades de registros
das edificações. Reassentamento Familiar com atendimento em âmbito nacional.
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Caput

Caput

Cláusula 79 Caput Cumprido internamente

Cláusula 80 Caput Em andamento

Cláusula 81 Caput Em andamento

Cláusula 150 §3º Cumprido parcialmente

Deliberação 30 N/A Cumprida internamente

Deliberação 80 4.1 Cumprida internamente

Deliberação 80 4.2 Cumprida internamente

Deliberação 225 2 Cumprido internamente

Deliberação 286 3 Cumprida internamente
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Entregas do programa 
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Grandes números do programa

959 mil m3 de material foi bombeado do reservatório da Usina Risoleta Neves.
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Nota: Correção da informação apresentada no relatório anterior  “P15-RMS-010-00-CIF 31.10.21”  alterando 
Percentual de recurso já aportado em formação de pessoas de 13,6 para 13,5 se adequando a realidade do 
programa.

171



172



173



Nota: entrega do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Relatórios
Territoriais Foz do Rio Doce – Litoral, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Calha do Rio Doce e Alto do Rio
Doce, foram reprogramados para 2022.
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11/2021
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Nota: Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova

proposta de indicadores finalísticos.
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Os cursos da EMATER programados para término em outubro/2021 foram reprogramados 

para término em 2022, mediante aditivo que cobre o prazo paralisado devido COVID, em 

seu novo formato on-line.
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Ref. Outubro/2021
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Retificação Itens Analisados pela Auditoria

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY Ponto de Auditoria - EY Comentários de Retificação – Fundação Renova

Fundo Compete Rio Doce Minas Gerais: R$ 7,05 milhões desembolsados; 213 contratos; 130 

empresas

A Fundação Renova reportou no Relatório Mensal de Atividades de Fevereiro de 2021, na página 147, 

os valores desembolsados, o número de contratos firmados e a quantidade de empresas contempladas 

pelo Fundo Compete Rio Doce em Minas Gerais. Dessa forma, a EY executou procedimentos de 

inspeção documental, visando verificar os quantitativos reportados pela Fundação Renova no Relatório 

Mensal de Atividades de fevereiro de 2021.

PG018.008: Foi identificada divergência entre o reporte realizado pela 

Fundação Renova e as evidências disponibilizadas em relação à 

quantidade de empresas associadas ao Fundo Compete Rio Doce, sendo 

que no Relatório Mensal de Fevereiro de 2021 foi reportado 130 

empresas e nas evidências apresentadas foi identificada menção a 127 

empresas.

Informamos que no RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES de 

fevereiro/2021 o número correto de empresas que acessaram o Fundo 

Compete Rio Doce-MG foi de 127 empresas e não 130 como informado 

anteriormente.

Fundo Compete Rio Doce Minas Gerais: R$ 7,05 milhões desembolsados; 213 contratos; 130 

empresas

A Fundação Renova reportou no Relatório Mensal de Atividades de Fevereiro de 2021, na página 147, 

os valores desembolsados, o número de contratos firmados e a quantidade de empresas contempladas 

pelo Fundo Compete Rio Doce em Minas Gerais. Dessa forma, a EY executou procedimentos de 

inspeção documental, visando verificar os quantitativos reportados pela Fundação Renova no Relatório 

Mensal de Atividades de fevereiro de 2021.

PG018.009: Foram disponibilizadas pela Fundação Renova evidências 

que apresentam dois valores distintos para a quantidade de contratos 

associados ao Fundo Compete Rio Doce no Estado de Minas Gerais, 

sendo que ambos são divergentes do reportado pela Fundação Renova 

no Relatório Mensal de Atividades de Fevereiro de 2021.

Informamos que no RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES de 

fevereiro/2021 o número correto de contratos realizados para o Fundo 

Compete Rio Doce-MG foi de 214 contratos e não 213 como informado 

anteriormente.

Informamos que no RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES de março/2021 o número correto de empresas que acessaram o Fundo Compete Rio
Doce-MG foi de 127 empresas e não 130 como informado anteriormente.

Informamos que no RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES de março/2021 o número correto de contratos realizados para o Fundo Compete Rio
Doce-MG foi de 214 contratos e não 1296 como informado anteriormente.
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A reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no
Reassentamento: Paracatu e Bento Rodrigues, prevista para 2021 não ocorrerá em
função de novas definições de finalização e entrega do reassentamento.
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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 dezembro/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 dezembro/21.
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Grandes números do programa

• 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertados pela

Fundação Renova, 7.335 pessoas matriculadas, 1.566 concluintes, 1.208

reprovados e 2.617 evadidos.

• Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 131 turmas, abertas 3.671

vagas, 3.225 pessoas matriculadas, 1.810 concluintes, 304 reprovados e 1.081

evadidos.

• R$ 1.848.563 de Geração de Renda para os atingidxs, oportunizados pelo poder de

compra da Fundação Renova.
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7.611

11.234

1.670,8 Mi
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Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema 
Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

Inclusão de 6 auxílios.

Exclusão de 266 auxílios.
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As atividades de manutenção vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos

223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



*Repasses para ações dos municípios de Alpercata, Bom Jesus do Galho, Ipatinga, Itueta, Linhares, Rio Casca, Rio

Doce, São Domingos do Prata e São José do Goaibal.

*As evidências de visitas e/ou reuniões com apoio técnico referentes aos meses de Set/21 e Out/21 foram

atualizadas
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Nota: Durante a 31ª Reunião do Comitê Interfederativo, que deliberou a

aprovação da Nota Técnica CT-SHQA nº 24/2018 (Deliberação CIF nº 224/2018), a

Fundação Renova se manifestou contrária ao procedimento adotado para

aprovação da mesma. Foi registrado em ata desta reunião que a Fundação se

manifestaria. A Fundação Renova se manifestou ao CIF/CT-SHQA por meio do

ofício OFI.NII.012019.497, em 02/01/2019 e até o momento não se teve retorno

deste Comitê. Além disso, em novembro/2019, foram realizadas oficinas de revisão

dos Programas com participação de representantes da Fundação Renova e CT-

SHQA. O resultado dessa oficina culminou na Definição do Programa 2020,

protocolada em 29/10/2020, mas que até o momento também não teve resposta

da CT-SHQA/CIF.

Em julho de 2021 foi emitido pela auditoria externa independente o Relatório de

Acompanhamento do Programa, Ciclo 2, que apontava três itens relativos aos

indicadores.

Como Plano de Ação a Fundação Renova informou que iria “agendar reunião com a

CT-SHQA para definir/formalizar quais os indicadores o Programa 31 deverá

adotar, considerando que até o momento não se teve resposta sobre a Definição

do Programa e manifestação protocolada pela Fundação Renova. Após o

alinhamento da reunião, Fundação Renova irá detalhar os indicadores acordados e

protocolar junto ao CIF.”

Para dar inicio ao Plano de Ação a Fundação Renova protocolou junto ao CT-

SHQA/CIF o ofício FR.2021.1064, em 08 de julho de 2021, solicitando para a

próxima Reunião Extraordinária da CT-SHQA pauta para tratarmos sobre os

indicadores do PG31. Aguardamos a manifestação da CT-SHQA para definição de

como apresentar os indicadores do Programa do presente Relatório.

Indicadores
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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.
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No dia 11/11/2021, foi realizada uma visita técnica ao Museu da

Cidade e a Praça Getúlio Vargas em Governador Valadares com o

intuito de colher mais informações a respeito dos dois locais. A equipe

da Fundação Renova, PG35, também esteve presente no escritório do

CIA para avaliar a implantação do ponto de acesso do CIT e a

Plataforma Interativa do PG35.

No dia 18/11/2021 às 18h foi realizado o 3º Webinário Conhecimento

em Pauta com o Tema “Referências culturais impactadas pelo

rompimento da barragem de Fundão” com a consultora convidada

Caroline Cesari, da empresa Stilo Nacional.

No dia 25/11/2021 às 17h foi realizado o 4º Webinário Conhecimento

em Pauta com o Tema “ Pesquisa e transferência de tecnologias de

restauração florestal das áreas atingidas por rejeito na região de

Mariana/MG ” com o professor convidado Sebastião Venâncio Martins,

da UFV.
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O marco de entrega de bens para Ministério da Integração foi concluída, com a entrega de 6.971 unidades

de coletes, para a Defesa Civil do Brasil e, atendendo à solicitação do órgão, o saldo remanescente foi

ressarcido via GRU.
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* 100% se refere às solicitações feitas e já auditadas até novembro 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.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem

cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente

relatório são descritas a seguir:

a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação

Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi

declarado seu descumprimento;

b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que

possuem uma obrigação recorrente;
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c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;

d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF

sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através

das decisões na 12º Vara;

e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação

Renova, mas de outros fatores externos;

f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento

ainda não foi iniciado;

g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser

replanejado;
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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 1. 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

324

Anual Total Anual Acumulado
PG Programas Orçamento Realizado Variação % Orçamento Realizado Variação % 

PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE 15,2 5,7 - 9,4 -62% 13,3 5,7 - 7,6 -57%
PG15 INOVAÇÃO 5,0 0,8 - 4,2 -84% 4,5 0,8 - 3,7 -82%
PG18 DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL 14,5 2,9 - 11,6 -80% 13,2 2,9 - 10,3 -78%
PG20 CONTRATAÇÃO LOCAL 6,8 1,5 - 5,3 -78% 6,1 1,5 - 4,6 -75%
PG26 RECUPERAÇÃO DE APPs 51,6 21,1 - 30,5 -59% 47,1 21,1 - 26,0 -55%
PG27 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES 20,6 11,1 - 9,5 -46% 18,5 11,1 - 7,4 -40%
PG29 ESTRUTURA TRIAGEM 13,1 2,1 - 10,9 -84% 11,8 2,1 - 9,7 -82%
PG31 SANEAMENTO BÁSICO 56,5 19,6 - 37,0 -65% 50,6 19,6 - 31,1 -61%
PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA 63,0 29,2 - 33,8 -54% 59,8 29,2 - 30,6 -51%
PG33 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 18,2 4,3 - 13,9 -77% 17,5 4,3 - 13,2 -76%
PG34 EMERGÊNCIA AMBIENTAL 15,9 7,5 - 8,4 -53% 14,8 7,5 - 7,3 -49%
PG35 INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO 7,0 0,3 - 6,7 -95% 6,5 0,3 - 6,2 -95%
PG36 COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL 2,2 1,0 - 1,2 -55% 2,1 1,0 - 1,1 -53%
PG39 CONSOLIDAÇÃO UCs 19,4 18,2 - 1,2 -6% 19,0 18,2 - 0,8 -4%
PG40 IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS 2,6 0,6 - 2,0 -78% 2,2 0,6 - 1,6 -74%
PG43 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 449,9 545,5 95,5 21% 444,6 545,5 100,9 23%
PG97 PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR - - - 0% - - - 0%

Total Compensatórios 761,6 671,4 - 90,2 -12% 731,8 671,4 - 60,3 -8%
PG00 MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS - - - 0% - - - 0%
PG01 CADASTRO 25,3 17,5 - 7,7 -31% 24,9 17,5 - 7,3 -30%
PG02 PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS 1.425,7 4.474,2 3.048,5 214% 1.350,7 4.474,2 3.123,5 231%
PG03 POVOS INDÍGENAS 127,7 86,6 - 41,1 -32% 116,8 86,6 - 30,2 -26%
PG04 POVOS TRADICIONAIS 46,0 6,7 - 39,4 -85% 44,8 6,7 - 38,1 -85%
PG05 PROTEÇÃO SOCIAL 16,6 4,3 - 12,3 -74% 15,8 4,3 - 11,5 -73%
PG06 PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO 126,1 58,9 - 67,2 -53% 119,4 58,9 - 60,4 -51%
PG07 ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS 6,9 6,9 0,0 0% 6,3 6,9 0,6 9%
PG08 REASSENTAMENTO 1.012,6 617,7 - 394,9 -39% 893,9 617,7 - 276,1 -31%
PG09 UHE CANDONGA 202,4 165,6 - 36,8 -18% 181,3 165,6 - 15,7 -9%
PG10 INFRAESTRUTURA IMPACTADA 139,2 61,7 - 77,5 -56% 132,6 61,7 - 70,9 -53%
PG11 RECUPERAÇÃO ESCOLAS 8,5 2,1 - 6,3 -75% 7,6 2,1 - 5,5 -72%
PG12 MEMÓRIA HISTÓRICA 28,8 3,9 - 24,9 -86% 26,2 3,9 - 22,3 -85%
PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE 18,3 1,5 - 16,8 -92% 16,6 1,5 - 15,0 -91%
PG14 SAÚDE 19,7 4,3 - 15,4 -78% 18,6 4,3 - 14,3 -77%
PG16 PESCA 53,4 6,8 - 46,5 -87% 49,5 6,8 - 42,6 -86%
PG17 ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 125,6 72,4 - 53,2 -42% 117,9 72,4 - 45,6 -39%
PG19 RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS 5,5 2,8 - 2,7 -50% 5,0 2,8 - 2,3 -45%
PG21 AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO 216,7 171,2 - 45,5 -21% 215,8 171,2 - 44,6 -21%
PG23 MANEJO DE REJEITOS 152,1 106,5 - 45,6 -30% 140,9 106,5 - 34,4 -24%
PG24 CONTENÇÃO DE REJEITOS 0,8 1,3 0,5 68% 0,7 1,3 0,6 83%
PG25 RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1 34,4 22,3 - 12,1 -35% 32,5 22,3 - 10,2 -31%
PG28 BIODIVERSIDADE 68,4 103,0 34,6 51% 65,5 103,0 37,5 57%
PG30 FAUNA E FLORA TERRESTRE 11,6 1,7 - 10,0 -86% 10,5 1,7 - 8,9 -84%
PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA 177,3 86,6 - 90,7 -51% 166,5 86,6 - 79,9 -48%
PG37 GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS - - - 0% - - - 0%
PG38 MONITORAMENTO ÁGUA 47,5 27,1 - 20,4 -43% 44,7 27,1 - 17,6 -39%
PG39 CONSOLIDAÇÃO UCs 3,8 1,8 - 2,0 -53% 3,5 1,8 - 1,7 -49%
PG41 GESTÃO DOS PROGRAMAS 299,3 215,3 - 84,0 -28% 276,6 215,3 - 61,3 -22%
PG42 GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS 3,9 1,4 - 2,5 -63% 3,9 1,4 - 2,5 -63%
PG99 CONTINGÊNCIA 492,1 - - 492,1 -100% 451,1 - - 451,1 -100%

Total Reparatórios 4.896,3 6.332,1 1.435,9 29% 4.540,1 6.332,1 1.792,0 39%
Total Programas 5.657,8 7.003,6 1.345,7 24% 5.271,9 7.003,6 1.731,7 33%

ADM DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS 174,5 117,5 - 57,0 -33% 159,9770 117,544 - 42,4332 -27%
CG CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA 28,4 3,8 - 24,6 -86% 26,5 3,8 - 22,6 -85%

Total Despesas Administrativas 202,9 121,4 - 81,5 -40% 186,4 121,4 - 65,0 -35%
Total Geral 5.860,7 7.124,9 1.264,2 22% 5.458,3 7.124,9 1.666,6 31%
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Mensal

PG Programas Orçamento Realizado Variação % Justificativas da variação anual acumulada 

PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE
1,7 1,2 

-
0,5 

-29%

Edital Doce: O projeto ficou paralisado em função da pandemia, no entanto, desde 12/2020 tem aconteceido 
a formalização gradual para início dos projetos seleciondos. A previsão feita no orçamento está baseada no 
repasse do recurso ao proponente, no entanto, a baixa contábil é feita após a prestação de contas dos 
projetos apoiados, o que gera o desvio.
Valorização das Referências Socioculturais: Projeto em execução, mas estava sendo medido em DR diferente, 
reclassificação realizada.
Praça Gomes Freire: Ocorreram medições em 2021  originalmente planejados para 2020, devido a alteração 
do cronograma da obra
Carta Mariana: Recursos projetados inicialmente para o PG13, mas que foram repassados para a agenda 
integrada.

PG15 INOVAÇÃO
0,4 0,1 

-
0,4 

-85%

- Projeto Pesquisa e Desenvolvimento do Herbicida Orgânico não foi aprovado e está cancelado.
- 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.
- Empreende Rio Doce não iniciado (em processo de contratação) e ainda não aprovado pela CTEI.
- Alinhamento entre os cronogramas físico e financeiro no Draft 17 gerou postergação de custos para 2022. O 
orçamento projetado para 2021 é de R$ 3,5 mihões (redução de 30%).

PG18 DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL
1,3 0,1 

-
1,2 

-94%

- O 1º repasse do Distrito Industrial de Mariana de R$ 6,1 milhões, previsto para maio, não foi realizado. O 
projeto foi aprovado pelo CIF apenas em 07/05/21 (Deliberação 503/21) e seguirá para aprovação interna, 
após a correção de valor pela Prefeitura de Mariana.
- O projeto Fortalecimento do Laticínios Mariana foi cancelado e está sendo reformulado pela equipe técnica.
- Paralisação da obra Casa do Empreendedor por decisão judicial.

PG20 CONTRATAÇÃO LOCAL
0,7 0,2 

-
0,5 

-77%
- Valores das medições abaixo do previsto, por conta do cenário da Covid-19.
- Por conta do cenário adverso da Covid-19 que persiste em 2021 e impede a maior parte das atividades 
presenciais, o orçamento projetado para o ano no Draft 17 é de R$ 3,3 milhões (redução de 51%).

PG26 RECUPERAÇÃO DE APPs
4,6 4,1 

-
0,5 

-11%

- 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.);
- Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de 

insumos de cercamento), mas ainda não foi possível recuperar os atrasos gerados no passado.

PG27 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
2,0 2,4 0,4 

21%

- 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.);
- Algumas atividades foram retomadas (edital de adesão de produtores rurais, mobilização e entrega de 

insumos de cercamento), mas ainda não foi possível recuperar os atrasos gerados no passado.

PG29 ESTRUTURA TRIAGEM
1,3 0,5 

-
0,8 

-60%

- Despesas Diversas - Rateio contrato administrativo.
- Engenharia, Construção e Gerenciamento - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de 
adequação ao cronograma físico.
- Consultoria Cosntrução CETRAS - Não execução de serviços sob demanda, devido alteração no cronograma.

PG31 SANEAMENTO BÁSICO
5,3 1,2 

-
4,2 

-78%

- 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.

PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA
4,2 1,3 

-
2,8 

-68%

- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos 
Covid, interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos 
nas atividades e paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale.
- Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos.

PG33 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
0,7 0,5 

-
0,2 

-26%

"- Projeto Formação de Educadores (UFMG/UFOP). Em razão de procedimentos burocráticos das instituições 
envolvidas, houve atraso na formalização. Após assinatura do Termo de Parceria, foi necessario ajustar as 
planilhas orçamentárias para o inicio das atividades (remanejamento simples + take off).
- Projeto Lideranças Jovens. Em razão da pandemia e devido a impossibilidade de realizar atividades em 

campo (presenciais), as parcerias executaram com atraso custos previstos (necessidade de ajustes para o 
formato remoto) impactando a liberação de  aportes, conforme cronograma de desembolso no contrato.

PG34 EMERGÊNCIA AMBIENTAL
1,5 4,6 3,1 

212%

Postergação:
- 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, conforme APRO 215/2020 já aprovada. Em novembro foi realizado o 
repasse para a Defesa Civil de Mariana no valor de $ 4,5MM. Os demais municípios aguardam a homologação 
para realizar o repasse.
- Projetos APOIO A DEFESA CIVIL, ESCOLA SEGURA, NUPDEC (Contrato H3M): Postergação e suspensão de 
atividades presenciais durante o período de Pandemia.

PG35 INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO
0,5 0,0 

-
0,5 

-95%

- CIT Mariana: Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço para 
implantação e não formalização da parceria com Prefeitura Municipal. Solicitado em julho/21 ajustes nos 
projetos para validação do Iphan. Realizada reunião com a Prefeitura Municipal em agosto/21, que 
posteriormente solicitou que o CIT fosse instalado em outro imóvel. Aguardando devolutiva do RI sobre 
últimas agendas com a Prefeitura de Mariana
- CIT GV: Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis 
ofertados pela prefeitura. Análise topográfica do terreno indicado pela prefeitura municipal de GV, 
denominado Pça. Getúlio Vargas, concluída. Terreno aprovado, revisão do Projeto Conceitual e minuta do 
termo de parceria em processo de validação com ente público.
- CIT Linhares: Atraso das obras devido a alteração do projeto básico/conceitual/executivo, considerando a 
inclusão de novos espaços no projeto como banheiros e auditório, acarretando demora na assinatura do 
termo de cooperação técnica entre FR e ICMbio. Aguardando finalização dos projetos para solicitação de 
orçamentação. Aguardando avaliação da minuta do termo de parceria pelo ente público.

PG36
COMUNICAÇÃO NACIONAL 
INTERNACIONAL 0,1 -

-
0,1 

-100%
- 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
14,0 -

-
14,0 

-100%
Mudança de estratégia - Pagamento da 1ª parcela do Acordo de Cooperação PERD - (APRO 223/2020)
- Refugio de Vidas Sivestres (RVS) - Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento 
ao cronograma físico do programa.

PG40 IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS
0,3 0,1 

-
0,3 

-76%

Atraso no cronograma em função da postergação do início das atividades de ATER (executoras do CAR no 
território 2) devido pandemia. Os Diagramas referentes a medição do CAR estão sendo inseridos por 
remanejamento nos contratos de ATER, para correta apropriação contábil. 
Atividades referente ao PRA reprogramadas em função da disponibilidade do órgão ambiental, publicação de 
decreto, e assinatura de Termo de Cooperação Técnica. As curvas orçamentárias foram revistas conforme 
repanejamento das atividades nos Drafts 17 e 18.

PG43 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
5,4 0,2 

-
5,2 

-96%

(-R$26,4MM) Acordos ainda não firmados/homologados novas áreas e não realizado residência em gestão 
pública MG ES
(+R$11,8MM) Realizado pagamento retroativo a ago/20 da perícia AECOM determinada em juízo, sem 
previsão no orçamento 2021. Perícia está suspensa.
(-R$34MM) Outras medidas compensatórias: ações suspensas; reavaliação de estratégias para o "saldo 
compensatório" e novas ações (Apoio SUS), manutenção vias públicas Mariana.
(+R$150MM) Realizado repasse R$ 150 MM Apoio Saúde para os estados de MG, ES e Municípios MG. Valor 
estava previsto em 2020 e somente realizado neste mês set-21.
(-R$0,6MM) Ações socioeconomia Covid-19: ações suspensas; em reavaliação de estratégia

PG97 PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR
- - -

0% -

Total Compensatórios
44,1 16,4 

-
27,7 

-63%
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PG00 MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS
- - -

0% -

PG01 CADASTRO
0,4 2,4 2,0 

489%

- Variação em virtude da alteração no escopo das atividades de Vistoria Mariana, que foram renegociadas para 
trabalho remoto, e fatores externos que impactaram o escopo e as estratégias dos projetos do PG01, tais 
como: paralisação do Cadastro Telefônico Fase 2, atraso e redução do volume de laudos previstos na 
metodologia Fase 2, onde agora o fluxo segue as decisões judiciais no Sistema Novel. O orçamento atual é 
baseado no DRAFT 16 e considerava o cenário previsto no primeiro semestre de 2020.

PG02 PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS
75,1 737,5 662,4 

882%

- A retomada do ritmo das homologações do Novel refletiu diretamente no valor realizado de indenizações em 
novembro.
- O desvio das frentes de indenizações fora Novel continua negativo, pela realização a menor em relação ao 
previsto, com destaque para Pescadores Juparanã e Danos de agropecuária.

PG03 POVOS INDÍGENAS
10,9 9,1 

-
1,8 

-17%

- As ações de revisão do programa, atividades do SAA (Tupiniquim-Guarani e Comboios) em campo e obras de 
acessos prioritários Krenak com impactos de cronograma em função da pandemia de COVID-19;
- Atividades do FAIC tiveram o início postergado, em função do Protocolo de Segurança Covid e ajustes 
internos de procedimentos para execução. Croonograma ajustado em andamento;
- Processo de inclusão de famílias nos acordos de auxílio subsistência 2021 (Comboios e Tupiniquim-Guarani) 
encerrado em julho/2021 com pagamentos retroativos à janeiro/2021. Em novembro ocorreu antecipação do 
valor referente aos pagamentos de dezembro para ASE para TI Comboios conforme previsto em acordo de 
indenização
- As ações de monitoramento social remanejadas para execução do PBAI
- A execução do PBAI Tupiniquim-Guarani e Combois está em atraso devido a realização de etapas 
predecessores ainda em andamento.

PG04 POVOS TRADICIONAIS
1,2 0,4 

-
0,8 

-70%

- As inclusões previstas para o AFE não foram concretizadas. A FR está em nova fase de gestão para o AFE e 
modalidade de pagamento;
- As atividades de apoio à iniciativas comunitárias, oficinas matriz de danos, ações de monitoramento social e 
planejamento integradores não foram iniciadas devido a mudança de escopo de execução e aceleração  do 
programa;
- A consultoria revisão do programa e consultoria para indenização tiveram as metodologias adaptadas, 
- Os pagamentos da Indenização que estavam inicialmente previstos para serem pagos pelo PG04 estão em 
execução pelo PG02.Z7

PG05 PROTEÇÃO SOCIAL
0,8 0,3 

-
0,5 

-64%

- Plano de Mariana: ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); 
prestação de contas não realizada pelo município.
- Plano de Barra Longa: ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); 
desembolsos previstos no Draft 16 não realizados e já reprogramados no Draft 17.
- Plano dos Demais Municípios: atraso na assinatura de acordos com alguns municípios; atualização do 
cronograma físico e do desembolso financeiro (Draft 17); em decorrência da Covid-19, a capacitação foi 
realizada com metodologia online; não realização da capacitação para os municípios de MG (em processo de 
repactuação com MG); ações coletivas presenciais não realizadas devido à pandemia (insumos para oficinas); 
prestação de contas de alguns planos municipais com valor menor do que o informado inicialmente pelos 
municípios
- Planos Estaduais: SEDESE declinou da negociação do plano de proteção social com a Fundação Renova, 
portanto o mesmo não foi homologado/repassado recurso.
- Revisão contratual das equipes de território em decorrência da Covid-19 (exclusão de veículos e escritórios).
- Redução das ações socioassistenciais devido ao avanço nos atendimentos da Renova via Novel.
- Demandas judiciais não iniciadas.

PG06 PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO
7,1 5,4 

-
1,8 

-25%

- Diálogos – Economia Anual /Postergação Plurianual (R$ 7,5MM):   Atividades com as comunidades sendo 
realizadas em modalidade híbrida o que acarreta uma economia no processo. Redução da equipe de 
profissionais dos contratos de Diálogo Social em decorrencia das atividades remotas.

- Canais de Relacionamento - Economia Anual /Postergação Plurianual (R$ 7,1MM): Readequação das 
estruturas físicas para abertura gradativa dos escritórios CIAS. Reativação de serviços suspensospara os CIAs. 
Redução da equipe de profissionais dos contratos dos CIAs. Aumento da capacitade de atuação da central 
0800

- Comunicação - Economia  (R$ 5,6MM):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. Postergação: negociação com as rádios locais que veiculam o Momento Renova não foi concluída. 
Verba de consultoria postegada para 2022 draft 17.

- Ouvidoria - Economia (R$ 0,4 MM): Desvio devido ao atraso na formalização do aditivo para o contrato da 
ICTS ao qual interferiu no registro de algumas medição durante o exercício de 2021

- Assessorias Técnicas - Postergação (R$ 39,4MM): pagamentos judicializados, aguardando decisão judical, 
além de atrasos no envio de documentos por comissões locais e morosidade na inclusão de documentos no 
SAP.

- Vivência de territórios - Postergação ( R$ 0,4 MM) : Houve uma redução das visitas presenciais ao projeto 
Vim ver em função da pandemia.

PG07 ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS
0,6 0,5 

-
0,1 

-18%

- Execução acima do previsto dos serviços de gerenciadoras (EBJ Assessoria - Contrato 4800003657; e PROGEN 
- Contrato 4800033410)
- Execução acima do previsto no arrendamento de propriedade rural para abrigo temporário de animais 
(Contrato 4800030166)
- Execução de demandas de manutenção de acessos e curvas de nível em propriedade rural voltadas à 
conservação de pastagens (Contrato 4800030166)
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PG08 REASSENTAMENTO
118,9 75,0 

-
43,9 

-37%

- Novas Moradias Bento (+44,2): Avanço de construção de casas maior que o previsto (revisão do cronograma para 
maior entrega de casas em 2021);
- Adutora ETE/ETA Paracatu (-75,9): Revisão do cronograma conforme LB previsão início atividades - ago/21. Pedido 
em aprovação - previsão de início de mobilização a partir de 15/12/2021.
- Equipamentos Públicos Paracatu (-46,9): Equipamentos públicos, conforme Cronograma  LB maio/21_atual ago/21 
- previsão mar e abr/2022.
- Engenharia (-38,9): A paralisação no desenvolvimento de projetos, ocorrida no primeiro semestre 2021, somada 
ao atraso na liberação dos ID´s interrompidos, ocasionou uma lacuna em toda a programação de atividades de 
Engenharia, gerando a postergação das atividades subsequentes, como bens coletivos, crosschecks, etc, 
ocasionando a diferença verificada na programação financeira.
- Instalações provisórias Bento (-36,3): Revisão da curva de desembolso no ano;.
- Iluminação pública, Infraestrutura Sitiantes, Benfeitorias, Cemitério, Equip.Públicos Bento e Construção do Trevo 
MG-129 (-33,6): Escopo com execução reprogramada para 2022.
- Aquisição de Terras, Benfeitorias, Contenções, Condicionantes, Cemitério e Infraestrutura Sitiantes Paracatu (-
32,2): Atividades replanejadas conforme cronograma (linha de base fev/2021);
- Contenções Bento (-28,7): Atraso no processo e na formalização do aditivo da Progeo, o que está impedindo 
medições por parte do fornecedor. Demora na entrega da medição por parte da Tecnosonda.
- Custos Covid (-26,0): Variação a menor em função da revisão da curva de desembolso no ano. 
Redução/postergação dos custos dos protocolos Covid-19 para 2022;
- Novas Moradias Paracatu (-20,2): 03 Pacotes de Novas Moradias Contratados - novos pacotes em contratação.
- Gesteira (-20,2): O valor previsto não ocorreu, em função de eventos e definições judiciais que paralisaram as 
Compras, Contratações, Obras e Serviços. 
- Novas Moradias Familiar (+15,6): Houve aquisições de Imóveis além do previsto para o período, uma vez que a 
premissa para as Compras Assistidas estavam programadas para iniciar a partir de Outubro/21, fato este que iniciou 
em Março21.
- Instalações provisórias Paracatu (-16,2): Variação a menor em função da curva de desembolso no ano.
- Infraestrutura Bento (+16,8): Serviços e obras de infraestrutura executados em 2021, o que estava previsto para 
término em 2020.
- Gerenciamento (+12,6): Parte do periodo de dezembro/2020 foi contabilizado em janeiro/2021'
- Adutora ETE/ETA Bento (+4,7): Redução no realizado em relação ao previsto, devido ao faturamento direto de 
vários serviços/materiais para a Fundação Renova;

PG09 UHE CANDONGA
20,0 25,8 5,7 

29%
- 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
8,7 2,0 

-
6,7 

-77%

- Grande impacto da pandemia nas atividades do programa (paralisações municipais e protocolos rígidos).
- Escopo de Reconstrução das casas e Manutenção de edificações paralisado devido à judicialização (ACP Eixo 4), 
aguardando resultados da perícia.
- Recuperação de estradas e manutenção de vias é executado sob demanda, conforme solicitações do poder 
público e necessidades identificadas pela FR.

PG11 RECUPERAÇÃO ESCOLAS
1,0 0,4 

-
0,6 

-56%

O desvio no Draft 16 é 72%, já no Draft 17 é 43%. Dessa forma, 71% do desvio do Draft 16, já foi corrigido no Draft 
17.  O restante do desvio (29%) é devido:
- Escolas Impactadas de Mariana e Barra Longa (9%): Compra de equipamento sob demanda das escolas 
(ECONOMIA REAL), alteração na forma de desembolso para pagamento da plataforma da escola de Paracatu e falta 
de definição de escopo nas escolas de Barra Longa. 
- Custo Covid (11%): Contratos aditados para modelo remoto. Não será necessário a utilização desse recurso;
- Projeto Pedagógico Mariana e Barra Longa (8%): Condensação das etapas para finalização dos PPPs em dezembro 
de 21 (redução  das reuniões planejadas gera desvio financeiro). Postergação do inicio do apoio pedagógico 
estadual Mariana e de Barra Longa ( estadual+municipal) para 2023, após atualização do plano de trabalho.
-Projeto Sociabilidade (1%): Atividades previstas para out21 não realizadas devido avaliação das diretoras de 
possível não dedicação dos alunos nas atividades remotas. Ação prevista para novembro foi realizada sem custo 
(Vimver)- ECONOMIA REAL

PG12 MEMÓRIA HISTÓRICA
2,7 0,4 

-
2,2 

-84%

- Engenharia de Restauro de Imóveis: atraso na conclusão dos projetos, atraso em medições e necessidade de 
revisão de alguns projetos. Atividade reprogramamada para 2022 no draft 17 e draft 18
- Restauro de Igrejas: parceria para restauro das capelas com APRO ainda sem aprovação.
- Obras de Restauração Imóveis de Barra Longa: obras paralisadas, devido ao processo de judicialização. Atividade 
reprogramamada para 2022 no draft 17 e no draft 18
- Reserva Técnica - Conservação e Restauração: Retomada parcial  das atividades em função da pandemia;  
Atividades reprogramamadas para 2022 no draft 17 e no draft 18
- Patrimônio Arqueológico: diagnóstico sem aprovação do órgãos competentes, impedindo o início das atividades. 
Atividade reprogramamada para 2022 no draft 17 e no draft 18
- Manifestações culturais: atraso das atividades do plano de reparação das manifestações devido à pandemia e a 
mudança de estratégia de contratação.   Atividades reprogramamada para 2022 no draft 17 e no draft 18
- Casa dos Saberes e Horta Comunitária - Contrato com inicio atrasado e mobiliação parcial devido a pandemia. 
Atividades reprogramamadas para 2022 no draft 17 e 18

PG13 TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE
1,8 

-
0,0 

-
1,8 

-101%

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 
(Parque 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: Esse projeto foi cancelado devido à não aceitação da CT-ECLET.
Plano de Marketing: Projeto teve seu cronograma e estratégia de elaboraçãoe e execução alterados.  Sua realização 
está acontecendo dentro do projeto de construção dos Arranjos Produtivos Locais.

PG14 SAÚDE
1,2 0,2 

-
1,0 

-86%

- Não aditamento do edital  FAPES/FAPEMIG. Termo de convênio finalizado por decurso de prazo.
- Apoio ao Plano  de Saúde em Mariana: Não apresentação de demanda por parte do município quanto à listagem 
de medicamentos  nos termos previstos na ACP. Atraso das capacitações por solicitação da gestão municipal e em 
decorrência da pandemia de Covid 19. 
- Apoio ao Plano de Saúde em Barra Longa: Orçamento do DR  no DRAFT 16 foi maior do que acordado na ACP 
firmado com o municipio, valor reclassificado no DRAFT 17.
- Ação mitigatórias de saúde nos demais municípios atingidos : Ações de mitigação para possíveis impactos nos 
municípios atingidos dependem dos resultados dos estudos epidemiológicos e toxicológico.
- Retomada dos Estudos de Avaliação de risco a Saúde Humana (ARSH) – aguardando decisão judicial de embargos 
de declaração e agravo de instrumento sobre a decisão judicial Deliberação 487. Análise da Deliberação 487 para 
construção de cenários diversos de ação

PG16 PESCA
4,0 1,8 

-
2,2 

-55%

- Ações referentes a Caminhos da Retomada: revisão do orçamento (-R$ 11,8 MM). 
- Eixo 1: restrição das atividades de campo devido à pandemia e atraso na medição devido à falta de documentação 
por parte do parceiro (-R$ 8,8 MM).
- Eixo 2: ATER MG e ES: negociação quanto a execução de capacitação de atingidos junto ao SENAR e elaboração de 
metodologia para contratação de empresas executoras; Mapeamento das potencialidades econômicas: atraso na 
execução das atividades em campo, devido à pandemia. Aditivo para adequações no contrato devido os 
procedimentos de segurança; Rampa de subida de barco: Finalização dos projetos estruturais (-R$ 18,4 MM).
- Ações Gerais: Oficinas Participativas: Escopo absorvido no Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura (-R$ 3,7 
MM).
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PG17 ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
8,6 6,4 

-
2,2 

-25%

- Impacto no início/execução das atividades devido a pandemia covid-19 e outros decretos de paralisação;
- Necessidade de adequações contratuais, aditivos, devido alteração de escopo, correção de variações de mercado 
e revisão de orçamento devido pandemia;
- Atraso no início das atividades por dificuldades de gestão e mobilização pelo fornecedor; 
- Baixa performance de empresas contratadas na Infraestrutura;
- Redução no fornecimento de silagem (território 1) devido plano de redução, alugueis de pastagens assumidos pelo 
PG08 e mudança de modalidade de fornecimento de silagem por feno, milho e fubá;
- Continuidade do fornecimento de silagem (território 2) em função do atraso na conclusão do estudo;
- Definição de escopo para contratação e Implantação de Unidades Demonstrativas e Articulação de ATER a jusante 
e atraso na contratação da WRI para montante;
- Problema de logística devido extensão do território 2 nos serviços de ATER e público alvo aquém do esperado 
previsto nos editais.

PG19 RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS
0,5 0,3 

-
0,2 

-43%
- Segundo o Draft 16 implementado, o impacto é referente ao atraso nas contratações para os projetos do 
Caminhos da Retomada, devido a redefinição da estratégia das ações para marketing territorial, marketplace e 
também para a ação de rodada de negócios.

PG21 AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO
0,9 8,5 7,6 

853% - Desvio em função dos cancelamentos de AFE no Novel Sistema, não previstos no orçamento.

PG23 MANEJO DE REJEITOS
11,0 9,9 

-
1,1 

-10%

Aplicação dos Planos de Menejo de Rejeito: Houve atraso na mobilização da empresa Inovesa para início das 
atividades e consequente postergação de desembolsos previstos e baixa performance operacional desta empresa 
ao longo de 2021; Aguardando homologação do Projeto Executivo pelo juiz. Consequente atraso na contratação da 
empresa que irá prestar os serviços de recuperação das lagoas. Impacto no fluxo de desembolsos; Houve atraso na 
contratação da Obra do Talude do Nazareno e os desembolsos previstos foram postergados. Processo concorrencial 
finalizado. Obras previstas para próximo período seco; O projeto renaturalização sofreu atraso e impactos COVID. 
Algumas campanha foram postergadas para 2022. No Draft16, o contrato da Rhama 4800012846 estava associado a 
este DR. Como agora este contrato pertence a outro DR (5400000987 0010), o valor medido não está sendo 
contabilizado nesse DR, ocasionando essa variação.
Gestão da Qualidade do Ar: O contrato da Ecosoft tem serviços de consultoria e análises que ocorrem sob demanda. 
Além de ter sua curva de desembolso com distribuição especifica. ; O contrato da M Locação prevê a utilização de 
equipamentos sob demanda. Além disto, a execução desta atividade está sujeita a sazonalidade, em que devido às 
condições climáticas há impacto na utilização do serviço.
Gestão de Áreas Contaminadas: O planejamento das medições foi impactado pela judicialização do Eixo 02, ainda 
em discussão no âmbito do juízo, para replanejamento dos dispêndios.
Estudos Complementares: Projeto de parceria não iniciado. A UFMG declinou do projeto. Aguardando decisão do 
PG15 em assumir a contratação deste estudo com outra universidade; O modelo de curva do contrato da HidroBR 
não é linear, sendo específica porque se trata de um contrato sob demanda. A aderência em relação ao valor 
original de nov/21 do Draft16 foi de 18,52% . Entrega do relatório final das manchas de inundação 2D pós Candonga  
para o CIF e CT-rejeitos e entrega do relatório preliminar dos indicadores intracalha.
Custos Gerais: Pagamento de medições retroativas à AECOM devido à definições judiciais. Os dispêndios não estão 
acompanhando o planejado; Contratos matriciais sob demanda, os dispêndios não estão acompanhando o 
planejado; Gerenciamento matricial MCA previsto maior que o realizado, no Draft 17 os ajustes foram realizados; 
Atraso na celebração do aditivo da parceria do Convênio com a UFV Tecnossolos (Prof. Carlos Schaefer).
Barramento Linhares (18,0) Postergação: redução das atividades medidas (alteamento); engenharia menor 
demanda do que planejado.

PG24 CONTENÇÃO DE REJEITOS
0,1 0,2 0,2 

271%
- Execução acima do previsto com a elaboração dos estudos de alternativa de descomissionamento em 
atendimento ao termo de referência enviado pela AECOM (avaliação da remoção parcial ou total do dique e 
recuperação da área alagada a montante).

PG25 RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1
2,1 1,8 

-
0,3 

-13%

- Previsto contrato com Gessois que não ocorreu e orçamento será utilizado em outras demandas.
- Previsão desembolso ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMB - serviço gestão qualidade do AR.
- Cancelamento da contratação dos serviços de levantamento topográfico em virtude da pandemia e 
consequentemente aditamento do contrato atual
- Previsão de Medições referente ao serviços de restauro florestal - Contratada EGIS tinha previsão de desembolso 
até jul/22 mas foi finalizado em jul/21 / Contratado Consórcio ERG/STCP baixo desempenho e contrato estendido 
até mar/22; alem disso a curva não condiz com a execução por conta do covid-19. Foram adequados os valores 
mensais na nova curva.
- Previsão de curva de desembolso até nov/21 do Contrato Construtora Lages Gomes mas finalizou em abr/21 e 
também com baixa perfórmance e sem consumir todo o saldo do contrato.
- Antecipação das atividades de manutenção dos cercamentos, em decorrência das parecerias com os prórios 
produtores.
- Revisão da curva de desembolso (MONITORAMENTO e PSA) em virtude da postergação da contratação devido a 
pandemia covid-19 e por alterações no cronograma deste monitoramento na definição de escopo dos programas.

PG28 BIODIVERSIDADE
2,9 1,5 

-
1,4 

-49%

- Continuidade ACT FEST/UFES em Cumprimento da Decisão Judicial e não prevista no Draft 16.
-Pagamento referente a Perícia do Eixo 12, não previsto no orçamento de 2021, porém aprovado na APRO 
232/2020.
- Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em alinhamento ao cronograma físico do programa.

PG30 FAUNA E FLORA TERRESTRE
1,0 0,1 

-
0,8 

-85%

´-Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre e Gerenciamento do PG30 - Paralisação das atividades em virtude da 
Pandemia.
-Execução do plano de ação - Readequação de Cronograma de Pagamento em função de adequação ao cronograma 
físico.
-Grupo Especialistas e Conscientização Socioambiental - Não execução de atividades sob demanda, devido a 
alteração de cronograma e baixa maturidade do projeto
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PG32 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA
12,2 5,5 

-
6,7 

-55%

- Menor avanço da Adutora de GV devido à baixa produtividade da empresa contratada (OEC), protocolos Covid, 
interferências na LTR (Linha de Transmissão), alterações nos procedimentos da VALE com impactos nas atividades e 
paralisações de atividades ao longo da faixa de servidão da ferrovia Vale.
- Quebra de contrato (OEC) acarretando problemas sequenciais construtivos.
- 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
2,6 2,6 

-
0,0 

0%

Postergação: Contrato novo do PMQQS Revisado (Tommasi) com mobilização pendente de medição. Contrato Spot 
(ALS) com demandas não realizadas durante o período de take-off/transição 48 para 49. Parceira UNESCO sofreu 
atraso pandemia e mudança de estratégia. Estudo coloides com relatório técnico postergado para 2022. 
Estudos/Serviços postergados pela pandemia, retornaram porém ainda com baixa execução (ERG, RHAMA). 
Parceria com FCO/UFMG/Libanio cancelada pelo Professor.
Economia: Monitoramento PMQACH sendo executado em 56 pontos dos 330 previstos, devido a pandemia. Verba 
prevista para contrato de especialistas e peer review sem necessidade de utilização pelo programa 38. Contratos 
encerrados com saldo: ALS PMQQS, Ecology e Século XXI. Todos estes orçamentos já foram remanejados na revisão 
orçamentária do Draft17 e Draft18. 

PG39 CONSOLIDAÇÃO UCs
0,3 -

-
0,3 

-100%
Avaliação de impacto unidades de conservação: Necessidade de readequação do cronograma financeiro, em 
alinhamento ao cronograma físico do programa devido a baixa maturidade do projeto; mudança de estratégia 
devido a alteração do escopo

PG41 GESTÃO DOS PROGRAMAS
22,7 23,1 0,4 

2%

- Postergação (R$ 54,3 MM): menor medição nos contratos sob demandas de serviços devido à restrição COVID; 
contrato da Accenture (PMO) com atraso na medição; alteração no cronograma de  serviços contratados (Infra e 
veículos, consultorias, fundiário, apoio adm e TI).
- Economia (R$ 7,0 MM): menor gasto com viagens e horas extras.

PG42 GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS
- 0,2 0,2 

#DIV/0! - A variação representa o saldo da Copasa (já subtraído do programa no Draft 17).

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 foi utilizado para cobrir os pagamentos do Novel, que, em função do número de municípios 
sentenciados, superou os 30% considerados como premissa orçamentária.

Total Reparatórios
360,5 921,3 560,8 

156%

Total Programas
404,6 937,8 533,2 

132%

ADM DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS
14,21 14,45 0,24 

2%

- 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
3,3 0,2 

-
3,1 

-93%
- As reuniões estão ocorrendo de forma remota e não houve despesas com logística, gerando reduções de custos 
previstos.

Total Despesas Administrativas
17,5 14,7 

-
2,9 

-16%

Total Geral
422,1 952,4 530,3 

126%


