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Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE

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

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

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela

FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO

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

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

abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em

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

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

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações

realizadas pelos programas em março de 2022, distribuídas nos três grandes

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

Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

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

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

março foi realizado o protocolo do Relatório Trimestral de consistência dos

dados (QA/QC) do PMQQS referente aos meses de outubro a dezembro/21, da

Proposta de Escopo do Projeto de Monitoramento de Cheias do Rio Gualaxo do

Norte, em atendimento ao Item 4 da Deliberação CIF nº 572 e protocolo do

Relatório Final “Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da

Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de

Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte”, em atendimento à Deliberação CIF nº

310. Foi realizado ainda reunião com o GTA-PMQQS realizada em 11/03 para

discussões sobre o desenvolvimento do novo protótipo do portal Monitoramento

Rio Doce (PG038, pág. 333).

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

ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 236). Em março, foi realizado

reuniões com o GTBaixo Doce – fechamento de 2 anos de estudos na região

deltaica do ES, em atendimento a NT CT-GRSA nº 05/2019 e Gerencial CT-

GRSA - esclarecimentos Nota Técnica CT-GRSA nº 21/2021 (Item 10.1 do Eixo

Prioritário 1). O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a

recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 118) a qual,

até o mês de março, bombeou cerca de 959 mil m3 de material do

reservatório.
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Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 91),

a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 392 animais nos

Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em

propriedades de origem, geraram até agora 1.733 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 (PG017,

pág. 196).

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

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

252) e de Nascentes (pág. 258). Em março ocorreu a assinatura do Termo de

compromisso com o Governo do Estado do Espírito Santo para a Restauração

de 5.190 hectares, sendo 2000 hectares em Baixo Guandu e Afonso Claudio e

3190 hectares para Afonso Claudio e Brejetuba. No âmbito do PG27, houve

divulgação dos programas 26 e 27 para a rádio local do município de Mutum –

MG.
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Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 12), 34.916

cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.397 famílias e 98.254

pessoas, desde o início do programa até março/2022.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do

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

Mariana, foi realizado o pagamento de 746 indenizações, o que representa 98%

do total das 760 propostas aceitas. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021,

pág. 230), atualmente existem 6.581 pessoas assistidas, com um total de

3.051 pagamentos.

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

Povos Indígenas (PG003, pág. 27) e de Outros Povos e Comunidades

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

auxílio subsistência financeira foi realizado a 137 famílias da Terra Indígena de

Resplendor, além disso, receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos

e ração. Em relação ao programa 04, houve a entrega da versão final do PBAQ,

em versões impressa e digital, para a Comunidade Remanescente de Quilombo

do Degredo e para o sistema CIF, publicação da agenda cultural da

comunidade, atividade vinculada ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do

degredo PBAQ, realização de oficinas culturais para planejamento e

organização das manifestações “quadrilha” e “forró”, atividades vinculadas ao

PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ, Incentivo às

manifestações culturais, ensaios do jongo de São Benedito, atividades

vinculadas ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ.
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Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 42) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG014, pág. 174) 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 o último repasse

financeiro para suplementação de recursos humanos para atendimento às

famílias vulneráveis do município de Itueta, além da conclusão do plano de

reparação no município de Ipaba.

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. 51; PG035, pág. 319 e PG036, pág. 325), 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. 284), em março de 2022 foram repassados R$ 1.629.337,92 para ações

dos municípios de Dionísio, Ipatinga, Rio Doce, São Domingos do Prata e

consórcio CONDOESTE.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas

impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 142), em março ocorreu

Conclusão das instalações dos tanques na ETE (Estação de Tratamento de

Esgoto) do Parque de Exposição de Barra Longa, Conclusão da aplicação de

asfalto CBUQ na obra do Acesso ao Parque de Exposição de Barra Longa e

conclusão de 5 estruturas rurais complexas pelo contrato RBAR acionado em

17/01/22.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 101) prevê três

reassentamentos coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em

Mariana, e Gesteira, no município de Barra Longa (MG) — bem como o

reassentamento familiar, que assiste a pessoas que possuíam propriedades

atingidas pela lama ao longo do rio e as desistentes dos reassentamentos

coletivos.

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

março:

Bento Rodrigues — em março, não houve fatos relevantes a serem

reportados.

Paracatu de Baixo — em março, não houve fatos relevantes a serem

reportados.

Gesteira — em março, não houve fatos relevantes a serem reportados.
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Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades

consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a

necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e

benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior

construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida

(origem). Em março, não houve fatos relevantes a serem reportados.

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

Boa leitura!
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Nota: A quantidade de propostas pagas de Dano Água que foi reportada no relatório referente à Fev/22 estava 
incorreta e o correto é 264.996. 
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Apesar das ações de responsabilidade do PPS terminarem, as ações de responsabilidade do município

(atendimento às famílias, oficinas, dentre outros) continuam até a data prevista no Plano pactuado com o

município.
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Comunicação com Territórios
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Não houve atualização do respectivo indicador no período do presente relatório. Conforme reportado

no mês anterior, os resultados apontados nos gráficos a seguir são referentes à aferição do indicador

de conformidade em bem-estar animal no período da estação de verão/22. A queda de 5,6 pontos

percentuais se deu pelo aprimoramento e capacidade de refinamento dos critérios avaliados pelos

médicos-veterinários após o treinamento em desenvolvimento. Aspectos relacionados à condição de

saúde, principalmente para animais idosos e/ou portadores de doenças crônicas foram os itens de

maior influência nesta aferição, sem, contudo, deixar de atingir a meta prevista do indicador

O reporte de resultados deste indicador para a estação de outono/22 está previsto para o relatório de

junho de 2022 (ref. maio/22
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Os desvios apresentados em relação à meta 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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Não houve atualização do respectivo indicador no período do presente relatório. Conforme reportado

no mês anterior, para o último bimestre avaliado, referente aos meses de janeiro e fevereiro de

2022, não houve contabilização de novas adoções finalizadas ou óbito de animal disponível para

adoção. Para o período do presente relatório, 6 animais estão em acompanhamento pós-adoção e 3

aguardam processos adotivos sob guarda temporária da Fundação Renova.

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

bimestre mar./abr. de 2022).
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Não houve atualização do respectivo indicador no período do presente relatório. Conforme reportado

no mês anterior, foram identificadas a restituição definitiva de 68 animais (5 cães, 62 bovinos e 1

equino). Este quantitativo, somado aos 390 animais que ainda aguardam a devolução aos seus

proprietários, perfazem um resultado de 14,85% para o respectivo indicador.

Ressalta-se que, conforme previsto na Definição do Programa, que as diferentes modalidades de

reparação de direito à moradia (reassentamento coletivo; reassentamento familiar; reconstrução; e

pecúnia) possuem cronogramas de entrega distintos. Neste sentido, a ocorrência de registros de

novas entradas de animais (ex.: nascimento de animal sob guarda temporária), podem implicar na

redução dos resultados reportados para este indicador ao longo do tempo, até que de fato se inicie a

etapa final de restituição de animais prevista para o período de entrega dos reassentamentos

coletivos.
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Não houve atualização do respectivo indicador no período do presente relatório. Conforme

reportado no mês anterior, o acompanhamento pós-restituição (I04), é designado para os

animais de pequeno porte (cães e gatos) e tem por objetivo dar suporte aos atingidos em

eventuais necessidades de adaptação dos animais no retorno ao lar, após o reassentamento.

Esta atividade é um serviço que o Programa oferece ao tutor/proprietário do animal, mas que é

opcional e que o atingido pode abrir do acompanhamento se entender que não é necessário. Até

o período do presente relatório, foram identificadas a recusa de acompanhamento pós-ocupação

na restituição definitiva de 5 cães. Este quantitativo, somado aos 24 animais de pequeno porte

que ainda aguardam a devolução aos seus proprietários, perfazem um resultado de 17,24% para

o respectivo indicador.
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Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas para o ano de 2022

Concluído             Planejado           Reprogramado

dezembro de 2022 

dezembro de 2022 

dezembro de 2022 

Concluir 78 edificações

Concluir 22 lotes

Concluir 01 bem coletivo
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4Conclusão  de 4 bens coletivos (Escola, Posto de Serviços, Unidade básica de 
saúde e ETE);
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Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas para o ano de 2022

Concluído             Planejado           Reprogramado

Concluir 38 edificações

Concluir 01 bem coletivodezembro de 2022 

dezembro de 2022 
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Observação: Número de edificações adquiridos para famílias que possuem acordo     
homologado – temos 25 imóveis adquiridos + 3 pagamentos de acordo integral                  
(Sem aquisição de imóvel)

26

Observação: Número de edificações adquiridos para famílias que possuem
acordo homologado – temos 23 imóveis adquiridos + 3 pagamentos de acordo
integral (Sem aquisição de imóvel).
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Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas para o ano de 2022

Concluído             Planejado           Reprogramado

dezembro de 2022 Concluir 03 reformas de edificações;

Concluir 17 obras de edificações novas.dezembro de 2022 
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41 edificações para construção;

04 edificações para construção – novos núcleos;

01 edificação para reforma – novos núcleos;

10  lotes vagos;

30 edificações para reforma;
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, com previsão de
kick-off em Abril/22.

em Mariana e Barra Longa;

em Mariana;

Solicitação de OS para instalação de bomba hidráulica na propriedade D014 – Estruturas Rurais Complexas;

em Mariana;
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Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica,

Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF

n° 547, de 22 de outubro de 2021.

O detalhamento dos indicadores, com a ficha daqueles consensuados, está em

processo de análise e aprovação pela CT-ECLET.
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Após Ciclo 2 da Auditoria da EY para o PG15, houve revisão no cálculo do I03 e o valor atualizado e auditado
passa a ser de 13,77%. Este valor será reportado até novo período de medição do indicador.

Os indicadores I04 e I05 não são reportados neste relatório considerando serem indicadores não finalísticos
somado ao fato de que a medição de ambos os indicadores é zero.

13,77%
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• Conclusão de 10 books municipais (Baixo Guandu, Conceição da Barra, Conselheiro
Pena, Governador Valadares, Itueta, Marliéria, São Domingos do Prata, São Pedro dos
Ferros, Sem Peixe e Timóteo) - Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da
Pesca.

• Entrega do quarto informe trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e
Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e
litoral do Espírito Santo.
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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.

194



Retificação Itens Analisados pela Auditoria

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

Apoio à liberação da pesca de algumas espécies, pelo IEF, por meio da Portaria 
N40, que atende a uma demanda da colônia Z-19 de Governador Valadares

Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 116.

PG016.001: A Fundação Renova não apresentou evidências para 
demonstrar a realização de apoio ao processo de liberação da pesca de 
algumas espécies de peixes, em atendimento a uma demanda da colônia 
de pescadores Z-19 de Governador Valadares, conforme reportado no 
Relatório Anual de Atividades de 2017.

Possível erro de reporte. Ação foi conduzida pela Colônia Z-19 e outros 
grupos de pescadores sem a participação da Fundação Renova, pois a 
Portaria 78/2016, revogada pela Portaria 40/2017, ambas do IEF, os 
descaracterizavam na categoria de segurado especial, impedindo-os de 
acessar o seguro defeso e consequentemente impactando nas 
questões previdenciárias da classe. 

Articulação interinstitucional em apoio a alternativas produtivas com o Incaper-ES 
para Aracruz e Linhares 

Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 117.

PG016.002: As evidências disponibilizadas pela Fundação Renova não 
demonstram a realização de articulação interinstitucional com o Incaper
em outubro de 2017, data do reporte da ação no Relatório Anual de 
Atividades de 2017.

Possível erro de reporte da data de realização da ação que de fato 
ocorreu como comprovado por documentação, porém em novembro 
de 2017. Em relação à Aracruz, cabe esclarecer que ocorreu a 
participação de um técnico do INCAPER cujo local de trabalho é a base 
do referido órgão em Aracruz e que apoiou o desenvolvimento das 
ações descritas e reportadas em Linhares.

Realização de painéis técnicos sobre atividades pesqueiras, retomada das 
atividades aquícolas e estabelecimento de relação com os stakeholders em Minas 
Gerais e Espírito Santo 

Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017

PG016.003: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes 
para corroborar a realização do painel técnico de retomada das 
atividades aquícolas em Minas Gerias, conforme reportado no Relatório 
Anual de Atividades de 2017.

Foram apresentadas evidência da comunicação realizada no site da 
Fundação Renova referente a realização do Painel Técnico em Minas 
Gerais em 23/01/2017 conforme link a seguir: 
https://www.fundacaorenova.org/noticia/solucoes-para-retomada-da-
pesca-sao-discutidas-em-evento-com-especialistas-em-bh/

Apresentação das propostas técnicas do programa, objetivando a construção 
coletiva para as comunidades pesqueiras impactadas 

Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 116.

PG016.004: A Fundação Renova não apresentou evidências de 
realização de apresentação do PG016 à associação de pescadores da 
comunidade do Guaxe, conforme ação reportada no Relatório Anual de 
Atividades de 2017.

Possível erro de reporte em relação a realização de evento na 
comunidade do Guaxe. Para todas as demais localidades foram 
apresentadas as evidências. 

Apresentação das propostas técnicas do programa, objetivando a construção 
coletiva para as comunidades pesqueiras impactadas 

Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017.

PG016.005: A Fundação Renova não apresentou evidências da realização 
de apresentação das propostas técnicas do programa PG016 para as 
comunidades pesqueiras impactadas pelo rompimento da barragem de 
Fundão, ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017. 

PG016.005: Foram identificadas novas evidências em  relação as 
reuniões que foram realizadas com participação do PG16  com 
comunidades pesqueiras impactadas durante o ano de 2017 que foram 
encaminhadas a EY para reanalise e encerramento do ponto de 
auditoria identificado. 

Ação de engajamento para continuidade do processo de implantação dos projetos 
de geração de renda alternativa - aquaponia, horta comunitária e piscicultura -
realizado com os pescadores e pescadoras das comunidades de Povoação e 
Regência 
Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 117.

PG016.006: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes 
para demonstrar a realização de ações de engajamento sobre a 
implementação de projetos de geração de renda alternativas com os 
pescadores de Povoação em setembro de 2017, conforme ação 
reportada como concluída no Relatório Anual de Atividades de 2017.

Possível erro de reporte cabe esclarecer que as reuniões aconteceram 
em Novembro conforme evidências encaminhadas a EY.

Processo de definição, planejamento, aprovação e implementação dos projetos de 
aquaponia no estado do Espírito Santo 
Fonte Relatórios Anuais de 2017 e 2018 e do Relatório Mensal de Atividades de 
maio de 2019.

Verificação das evidências de início da implementação do projeto “Cultivando para 
Pescar” 

Fonte: Relatório Mensal de Atividades de maio de 2019. 

PG016.007: A Fundação Renova não apresentou evidências para 
demonstrar que a implementação do projeto “Cultivando para Pescar” 
teve seu início até maio de 2019, conforme ação reportada como 
iniciada no Relatório Mensal de Atividades de maio de 2019.

Possível erro de reporte cabe esclarecer que previamente ao inicio da 
execução/implantação do Projeto, durante os anos de 2017 e 2018, 
foram realizadas as fases de definição, planejamento e aprovação no 
CIF do plano de trabalho a ser executado. O contrato de parceria foi 
assinado em 5 de abril de 2019, o kick off do projeto ocorreu em 15 de 
abril de 2019 e a Publicação no Diário Oficial da União em 20 de maio 
de 2019. Apenas após a publicação  no DOU que o projeto pode de fato 
iniciar a sua execução conforme evidências encaminhadas a EY. 

Processo de implementação do projeto de psicultura e horta comunitária Inova 
Pesca na comunidade de Regência 
Fonte: Relatórios Anuais de Atividades de 2017 e 2018. 

PG016.008: A Fundação Renova não apresentou evidências para 
demonstrar a realização de articulação com a APARD para apoio ao 
projeto Inova Pesca, o início da operação do projeto em parceria com a 
ASPER e Incaper, e a assinatura de termo de compromisso entre as 
partes envolvidas, conforme reportado nos Relatórios Anuais de 
Atividades de 2017 e 2018.

Possível erro de reporte, cabe esclarecer que a APARD está instalada 
em localidade diferente (Governador Valadares) de onde o projeto 
Inova Pesca foi implementado. Reiteramos que quanto ao projeto 
INOVAPESCA a Fundação Renova não tem qualquer responsabilidade 
técnica ou de execução, pois esse projeto foi financiado pela Fundação 
Banco do Brasil.

Apresentação do programa de criação de pescado em tanques-redes como 
alternativa produtiva para a APARD - Associação de Pescadores e Amigos do Rio 
Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais 
Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017, na página 117.

PG016.009: A Fundação Renova não apresentou evidências para 
demonstrar a realização de apresentação do programa de criação de 
pescado em tanques-redes como alternativa produtiva para a APARD, 
ação reportada como concluída em julho de 2017 no Relatório Anual de 
Atividades de 2017.

Possível erro de reporte, cabe esclarecer que a apresentação foi 
realizada pela APARD em relação a projeto que ja desenvolvia e que 
fora construído com apoio de especialista da UFJF de criação de 
pescado em tanques-redes como alternativa produtiva a pesca. 

Parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para proposta de 
arranjo sócio produtivo da piscicultura em tanques-rede e pesquisa sobre as 
condições do rio Doce 

Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2017.

PG016.010: A Fundação Renova não apresentou evidências da realização 
de parceria com a UFJF para proposta de arranjo sócio produtivo da 
piscicultura em tanques-rede e pesquisa sobre as condições do rio Doce, 
ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017.

Possível erro de reporte, cabe esclarecer que a apresentação foi 
realizada pela APARD em relação a projeto que ja desenvolvia e que 
fora construído com apoio de especialista da UFJF de criação de 
pescado em tanques-redes como alternativa produtiva a pesca. Não foi 
gerado registo em ata, somente registro fotográfico que foi 
encaminhado a EY. Observa-se também que o PG16 é um programa 
reparatório não financia projetos de pesquisa.

Processos de elaboração e aprovação dos projetos conceituais e início da 
implantação da miniestação de energia limpa e da rampa de subida de barco 
(miniestaleiro) em Regência, no Espírito Santo 

Fonte Páginas 127 e 129 do Relatório Anual de Atividades de 2018. 

PG016.011: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes 
que corroborem a aprovação do projeto conceitual da construção da 
rampa para subida de barco na sede da ASPER em Regência, conforme 
reportado no Relatório Anual de Atividades de 2018.

A aprovação junto à comunidade ocorreu em 27/02/2018 e, em 
assembleia para aprovação ampliada dos Projetos na Foz em 
25/09/2018, o projeto conceitual foi novamente apresentado a ASPER 
não havendo objeções conforme registro da reunião encaminhada a 
EY. 

Verificação das evidências da contratação de fornecedor para elaboração de 
projeto conceitual da miniestação de energia limpa 

Fonte : Relatório Anual de Atividades de 2018

PG016.012: A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes 
que corroborem a contratação de fornecedor responsável pela 
elaboração de projeto conceitual referente à implantação de 
miniestação de energia limpa na sede da ASPER em Regência, ação 
reportada no Relatório Anual de Atividades de 2018.

Foram identificadas evidências em  relação a contratação de 
fornecedores pela Engenharia da Fundação Renova para elaboração do 
projeto conceitual da micro estação de energia limpa na ASPER no ano 
de 2018 que foram encaminhadas a EY para reanalise e encerramento 
do ponto de auditoria identificado.  

Articulação junto a Universidade Federal do Espírito Santo para parcerias com 
projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de censo, estatística, 
monitoramento e ordenamento pesqueiro 

Fonte: Página 117 do Relatório Anual de Atividades de 2017.

PG016.013: A Fundação Renova não apresentou evidências para 
demonstrar a realização de articulação junto a UFES para parcerias com 
projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de censo, estatística, 
monitoramento e ordenamento pesqueiro, ação reportada no Relatório 
Anual de Atividades de 2017.

Possível erro de reporte de data, considerando que há evidências da 
articulação junto a UFES para o período de 2019 que culminaram em 
assinatura de parceria para realização da caracterização 
socioeconômica e monitoramento pesqueiro no rio Doce conforme 
evidência encaminhada a EY. 

Orientação à APARD sobre cooperativismo, associativismo e modelos de negócio 

para auxiliar na constituição da cooperativa ligada ao setor da pesca 

Relatório Anual de Atividades de 2017. 

PG016.014: A Fundação Renova não apresentou evidências para 
demonstrar que prestou orientação à APARD sobre cooperativismo, 
associativismo e modelos de negócio para auxiliar na constituição da 
cooperativa ligada ao setor da pesca, a ação reportada no Relatório 
Anual de Atividades de 2017.

Não foram encontradas evidências que identifique a realização dessa 
ação da forma como reportado.

Manifestações direcionadas ao Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e 

Pesqueiras 

PG016.015: Não foram identificados no sistema SGS registros de 
respostas aos manifestantes para os protocolos de manifestação 175-
20170726 e 729-20171107, apesar dos mesmos possuírem a 
classificação no campo “Status manifestação” como Respondido no ato.

Cabe destacar que as referidas manifestações foram respondidas no 
ato, por telefone, e por isso não têm anexos registrados. Apenas do 
encerramento da solicitação conforme evidência encaminhada a EY.
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Ref. Fevereiro/2022
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¹ O número de negócios elegíveis aos atendimentos poderá sofrer variação devido ao não fechamento do
cadastro da Fundação Renova.
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*Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.

*
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDADE DE 

MEDIDA

I01 Riqueza de espécies
(Riqueza de espécies nativas no sexto ano de 
intervenção / riqueza de espécies nativas do 

ecossistema de referência) x 100
%

I02 Densidade de regenerantes Número de indivíduos / Total da área amostral
Nº de 

indivíduos / ha

I03 Cobertura do dossel
(Total da área amostral com Cobertura do dossel / Total 

da área amostral) x 100
%
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDADE DE 

MEDIDA

I01 Riqueza de espécies
(Riqueza de espécies nativas no sexto ano de 
intervenção / riqueza de espécies nativas do 

ecossistema de referência) x 100
%

I02 Densidade de regenerantes Número de indivíduos / Total da área amostral
Nº de 

indivíduos / ha

I03 Cobertura do dossel
(Total da área amostral com Cobertura do dossel / Total 

da área amostral) x 100
%
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Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e 

ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, 

implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos 

ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão 

e avaliar a efetividade dessas medidas.
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Quatro indicadores de eficácia foram aprovados no documento de Definição do 

Programa, visando promover o acompanhamento dos processos estabelecidos pelo 

programa, no entanto, novos indicadores que visem a mensuração dos resultados 

das ações do programa deverão ser definidos, assim que possível, e incluídos por 

deliberações do sistema CIF, para atender a Nota Técnica nº 

12/2021/CTBio/DIBIO/ICMBio.
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* Prazos de entregas baseados na premissa de que haverá definição dos terrenos do 
CETRAS-MG e CETRAS-ES até junho de 2022.
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Conclusão da campanha chuvosa do monitoramento

Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna

Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna

Protocolo do relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação 

da Biodiversidade Terrestre.

Protocolo do primeiro relatório semestral do Projeto “Conservação e Manejo

de da fauna ameaçadas de extinção na bacia do rio Doce” em parceria com a

UFV/CCSS.

Publicação da chamada do edital de pesquisas via Parceria com Funbio
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Nota:

*Repasses para ações dos municípios de Dionísio, Ipatinga, Rio Doce, São Domingos do Prata e consórcio

CONDOESTE.
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1º Trimestre/22

Nota:

O Valor total dos recursos do Programa é a soma dos 517 milhões do teto e R$ 168.333.174,70 de correção pelo IPCA (data

base dez/2021).
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1º Trimestre/22

1º Trimestre/22
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1º Trimestre/22

1º Trimestre/22

292



Notas:

• Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre

Saneamento –SNIS;

• I07-No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;

• I08-No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.
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Notas:

• Data base 2020. Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações

sobre Saneamento –SNIS;

• I09-No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;

• I10-No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.
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* As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas

de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9,

da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As

tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo

orientadas nesse âmbito.

* Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara

Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.
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I01 –Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por

Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de

Água: indicador não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas

com as prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.

I02 –Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos: indicador

não está sendo medido, pois algumas soluções antes pactuadas com as

prefeituras e concessionárias podem não ocorrer , devido à judicialização.
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Validado pelas Defesas Civis a proposta de Plano de Trabalho para 2022, dos projetos Escola
Segura, Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC e Núcleo Comunitário de Proteção
e Defesa Civil - NUPDEC
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Publicação - Boletim Trimestral das Águas_Estuários/Lagoas/Zona Costeira 
(Out/Nov/Dez_21)

Publicação - Boletim Trimestral das Águas_Estuários/Lagoas/Zona Costeira 
(Jan/Fev/Mar_22)

Publicação - Boletim Trimestral das Águas_Estuários/Lagoas/Zona Costeira 
(Abr/Mai/Jun_22)

Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce
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Publicação - Boletim Trimestral das Águas_Estuários/Lagoas/Zona Costeira 
(Jul/Ago/Set_22)
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1,7
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* Devido a elevação dos níveis dos rios, diversas estações foram danificadas e sua transmissão de dados foi prejudicada,
conforme comunicado por meio dos ofícios FR.2022.0047 e FR.2022.0047-02 a CT-SHQA.
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https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c639d90e-00de-49c2-b0f9-0009320bde52/?pbi_source=PowerPoint


Entre os dias 14 e 18 de março, foram realizadas reuniões com o Setor Pesqueiro para coletar 
contribuições que possam subsidiar o manejo das UCs – Etapa de Elaboração do Plano de Manejo 
do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas
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- Resultado acumulado

Resultado acumulado
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Os ressarcimentos de gastos públicos extraordinários aos 19 (dezenove) Órgãos Compromitentes e aos 40
(Quarenta) Munícipios foram devidamente concluídos com êxito.

Já no âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de R$ 295,43 Mil, referente a 1 órgão
compromitente e 1 município (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).
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* 100% se refere às solicitações feitas e já auditadas até março de 2022.
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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.

371



Gestão Econômica*

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

PG13
TURISMO 
CULTURA LAZER E 
ESPORTE

16,4 1,4 
-

15,1 
-92%

2,9 1,4 
-

1,6 

PG15 INOVAÇÃO
8,1 0,2 

-
7,9 

-98%
3,4 0,2 

-
3,2 

PG18
DIVERSIFICAÇÃO 
ECONOMIA 
REGIONAL

21,3 0,7 
-

20,6 
-97%

2,6 0,7 
-

1,8 

PG20
CONTRATAÇÃO 
LOCAL 6,7 0,8 

-
5,9 

-88%
2,2 0,8 

-
1,4 

PG26
RECUPERAÇÃO DE 
APPs 88,2 10,9 

-
77,2 

-88%
27,0 10,9 

-
16,0 

PG27
RECUPERAÇÃO DE 
NASCENTES 25,0 1,9 

-
23,1 

-92%
8,5 1,9 

-
6,6 

PG29
ESTRUTURA 
TRIAGEM 37,7 0,7 

-
37,0 

-98%
1,7 0,7 

-
1,0 

PG31
SANEAMENTO 
BÁSICO 56,3 8,3 

-
48,0 

-85%
11,5 8,3 

-
3,2 

PG32
SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO 
ÁGUA

75,6 7,9 
-

67,7 
-90%

18,4 7,9 
-

10,5 

PG33
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 22,6 2,5 

-
20,1 

-89%
3,1 2,5 

-
0,6 

PG34
EMERGÊNCIA 
AMBIENTAL 8,6 0,5 

-
8,2 

-95%
1,3 0,5 

-
0,8 

PG35
INFORMAÇÃO 
PARA A 
POPULAÇÃO

5,1 0,2 
-

5,0 
-97%

0,5 0,2 
-

0,3 

PG36
COMUNICAÇÃO 
NACIONAL 
INTERNACIONAL

3,3 0,5 
-

2,8 
-85%

0,7 0,5 
-

0,2 

PG39
CONSOLIDAÇÃO 
UCs 16,0 7,7 

-
8,4 

-52%
8,3 7,7 

-
0,6 

PG40
IMPLANTAÇÃO 
CAR E PRAS 5,7 0,2 

-
5,6 

-97%
0,6 0,2 

-
0,4 

PG43
MEDIDAS 
COMPENSATÓRIA
S

67,6 1,0 
-

66,6 
-99%

37,6 1,0 
-

36,6 

PG97
PROJETOS COMP -
SALDO A ALOCAR - - -

0%
- - -

Total Compensatórios
464,4 45,1 

-
419,2 

-90%
130,0 45,1 

-
84,8 
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Anual Total Anual Acumulado

PG Programas Orçamento Realizado Variação % Orçamento Realizado Variação 

Total Compensatórios 464,4 
45,1 

- 419,2 -90%
130,0 45,1 

-
84,8 

PG00
MEDIDAS 
MITIGATÓRIAS 
EMERGENCIAIS

- - -
0%

- - -

PG01 CADASTRO 23,6 
6,7 

- 16,9 -71%
9,0 6,7 

-
2,3 

PG02
PIM - INDENIZAÇÃO 
ATINGIDOS

5.151,9 
628,8 

- 4.523,1 -88% 2.933,3 628,8 - 2.304,5 

PG03 POVOS INDÍGENAS 305,0 
10,4 

- 294,6 -97%
25,9 10,4 

- 15,5 

PG04
POVOS 
TRADICIONAIS

39,1 
2,8 

- 36,4 -93%
0,3 2,8 2,5 

PG05 PROTEÇÃO SOCIAL 21,8 
0,7 

- 21,1 -97%
8,5 0,7 

-
7,8 

PG06
PARTICIPAÇÃO E 
DIÁLOGO

95,8 
14,7 

- 81,1 -85%
25,7 14,7 

- 11,0 

PG07
ASSISTÊNCIA AOS 
ANIMAIS

10,2 
1,8 

- 8,4 -83%
2,3 1,8 

-
0,5 

PG08 REASSENTAMENTO 1.787,9 
217,4 

- 1.570,6 -88%
393,8 

217,4 - 176,5 

PG09 UHE CANDONGA 590,0 
72,2 

- 517,8 -88%
106,9 72,2 

- 34,6 

PG10
INFRAESTRUTURA 
IMPACTADA

117,0 
12,9 

- 104,1 -89%
25,3 12,9 

- 12,4 

PG11
RECUPERAÇÃO 
ESCOLAS 7,4 1,4 

- 6,0 -82%
1,5 1,4 

-
0,1 

PG12 MEMÓRIA HISTÓRICA 20,4 
1,6 

- 18,7 -92%
3,5 1,6 

-
1,9 

PG13
TURISMO CULTURA 
LAZER E ESPORTE 3,6 0,7 

- 2,9 -81%
0,4 0,7 0,3 

PG14 SAÚDE 18,9 
0,3 

- 18,6 -98%
3,7 0,3 

-
3,3 

PG16 PESCA 46,7 
5,7 

- 41,0 -88%
8,4 5,7 

-
2,8 

PG17
ATIVIDADE 
AGROPECUÁRIA

151,1 
14,2 

- 136,9 -91%
39,4 14,2 

- 25,2 

PG19
RECUPERAÇÃO 
NEGÓCIOS

10,9 
1,5 

- 9,4 -86%
2,2 1,5 

-
0,6 

PG21
AFE - AUXÍLIO 
FINANCEIRO

251,8 
35,1 

- 216,7 -86%
110,2 35,1 

- 75,1 

PG23 MANEJO DE REJEITOS 226,2 
30,3 

- 195,9 -87%
51,4 30,3 

- 21,2 

PG24
CONTENÇÃO DE 
REJEITOS

21,6 
1,0 

- 20,7 -96%
6,1 1,0 

-
5,2 

PG25
RECUPERAÇÃO ÁREA 
AMBIENTAL 1

32,1 
5,8 

- 26,2 -82%
8,3 5,8 

-
2,5 

PG28 BIODIVERSIDADE 101,8 
7,3 

- 94,5 -93%
11,1 7,3 

-
3,7 

PG30
FAUNA E FLORA 
TERRESTRE

49,1 
7,7 

- 41,4 -84%
12,4 7,7 

-
4,7 

PG32
SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO 
ÁGUA

140,0 
21,7 

- 118,3 -85%
35,2 21,7 

- 13,5 

PG37
GESTÃO RISCOS 
AMBIENTAIS - - -

0%
- - -

PG38
MONITORAMENTO 
ÁGUA

36,9 
7,1 

- 29,9 -81%
8,1 7,1 

-
1,0 

PG39 CONSOLIDAÇÃO UCs
7,3 1,4 

- 5,9 -81%
1,6 1,4 

-
0,2 

PG41
GESTÃO DOS 
PROGRAMAS

300,9 
74,2 

- 226,7 -75%
83,0 74,2 

-
8,8 

PG42
GASTOS PÚBLICOS 
EXTRAORDINÁRIOS - - -

0%
- - -

PG99 CONTINGÊNCIA 200,7 
-

- 200,7 -100%
50,7 -

- 50,7 

Total Reparatórios 9.769,9 
1.185,3 

- 8.584,6 -88%
3.968,1 

1.185,3 - 2.782,8 

Total Programas 10.234,2 
1.230,4 

- 9.003,8 -88%
4.098,1 

1.230,4 - 2.867,7 

ADM
DESPESAS GESTÃO 
ADMINISTRATIVAS

200,3 
33,7 

- 166,6 -83%
45,42 

33,685 - 11,7 

CG
CUSTEIO SISTEMA DE 
GOVERNANÇA

23,5 
0,9 

- 22,6 -96%
6,0 0,9 

-
5,1 

Total Despesas Administrativas 223,8 
34,6 

- 189,2 -85%
51,4 34,6 

-
16,8 

Total Geral 10.458,0 
1.265,0 

- 9.193,0 -88%
4.149,5 

1.265,05 - 2.884,4 
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Mensal
PG Programas Orçamento Realizado Variação % Justificativas da variação anual acumulada 

PG13
TURISMO CULTURA 
LAZER E ESPORTE 0,9 0,6 

-
0,4 

-38%

Postergação: Prestação de contas de terceiros: O edital Doce formalizou 199 parcerias. O desvio negativo de R$ 1,6MM (sem baixa 
contabil) do Edital Doce não considera o desembolso de 0,2 MM entregue aos proponentes e está projetado no orçamento 
.Considerando o desembolso o desvio real  diminui 12,5%. Ficando em 1,4MM. 
Plano de Ação: Apoiar os proponentes que já finalizaram as atividades a realizar a prestação de contas e encerramento do projeto 

com a Fundação. Aprimorar a curva do avaço físico e financeiro do projeto. 

PG15 INOVAÇÃO
0,2 0,0 

-
0,2 

-79%

Postergação:
(-R$ 2,8 MM) Chamada 09/2018:  Não houve prestação de contas das 1ªs parcelas dos projetos.
Plano de Ação: 1) Solicitar prazo limite à FAPEMIG para envio dos pareceres técnicos e científicos sobre as prestações de contas de 
todos os projetos. Prazo: 13/04/22. 2) Apoiar os prepostos no envio das documentações no sistema FIORI. Prazo: 29/04/22. Desvio 
será recuperado parcialmente em maio/22 (não será completamente recuperado, visto que a execução do recurso pelos pesquisadores 
para o 1º ano de projeto não foi realizada integralmente).
(-R$ 0,2 M) Empreende Rio Doce: Atraso no início do projeto. Aguardando deliberação CIF.
Plano de Ação: Emissão das OSs para início dos projetos até o limite de execução do orçamento aprovado no Documento de Definição
do Programa. Concluído. Desvio será amortizado ao longo do ano.
(-R$ 0,1 M) Serviço Desenvolvimento Escala TRL: Atraso no início do projeto.
Plano de Ação: Ajustes em cronograma nas tarefas de responsabilidade do Programa durante o processo de contratação.

PG18
DIVERSIFICAÇÃO 
ECONOMIA 
REGIONAL

1,2 0,6 
-

0,6 
-50%

Postergação:
(R$ 1,1 M) Casa do Empreendedor: Obra paralisada.
Plano de Ação: O Programa está aguardando retorno do Suprimentos sobre nova contratação e, em paralelo, analisando nova solução 
para entrega da Casa do Empreendedor com repasse direto para a Prefeitura de Mariana (MG).
(R$ 0,5 M) Meliponicultura II - Contrato Tetra Mais: Valor da medição muito abaixo do previsto. Mudança no plano de trabalho alterou o 
cronograma de desembolsos.
Plano de Ação: Negociação com o fornecedor para início da compra das colmeias.
(R$ 0,1 M) Projeto Agroecológico MG: Não foi realizada a prestação de contas no período.
Plano de ação: Prestação de contas em abril/2022.

PG20
CONTRATAÇÃO 
LOCAL 0,8 0,4 

-
0,4 

-51%

Postergação:
(R$ 0,8 M) Qualificação Profissional: Medição apenas do SENAI-ES, sem medição do SENAI-MG. Retomada gradual das atividades 
presenciais.
Plano de Ação: A retomada dos cursos presenciais vem ocorrendo de forma gradativa conforme as negociações com as 
comunidades/fornecedor e equipe de diálogo. Em abril, já temos 03 turmas confirmadas e em maio a previsão de 04 turmas.
(R$ 0,5 M) Recoloca Rio Doce: Valor da medição pode variar de acordo com a quantidade de atendimentos. Baixa performance do 
fornecedor.
Plano de Ação: Foi estabelecido um plano de trabalho com o fornecedor estipulando uma meta de entregas e resultados até maio/22.

(R$ 0,1 M) Estudo mapeamento mão de obra: Aguardando deliberação do CIF.
Plano e Ação: No início do mês de abril enviamos um ofício ao CIF e CT-EI solicitando prioridade na aprovação do projeto e durante a 
64 º CT-EI, voltamos a solicitar priorização.

PG26
RECUPERAÇÃO DE 
APPs 9,6 3,4 

-
6,2 

-64%

Postergação: 
- R$ 10,75MM - Realizado abaixo do planejado devido a atraso no processo de contratação (não se limitando ao suprimentos). Era 
previsto iniciar as mobilizações em novembro 2021, mas estas só ocorreram no primeiro trimestre de 2022; bem como baixa 
performance das contratadas devido a curva de maturidade, pois mobilizaram tem pouco tempo.
Plano de ação: Efetivar as contratações necessárias para o ciclo (16 lotes em 2 editais), bem como, reforçar junto as contratadas o 
plano de ataque para aumento da produção.
- R$ 2,8MM - Priorização do processo de mobilização e validação de áreas em detrimento a atividade de cercamento.
Plano de ação: Contratação dos 5 lotes exclusivo para execução de cercamento.
- R$ 1,5MM - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento do contrato com o 
CEPAM
Plano de ação: Revisão do cronograma físico e da curva de desembolso financeiro; visando replanejamento de atividades da Rede de
Sementes e Mudas no intuito da gestão e operação ser realizada pela própria Renova (Gerenciadora).
- R$ 0,98MM - Exclusão da atividade de combate a incêndio.
Plano de ação: Revisão do DR dentro do draft orçamentário, excluindo a atividade, realocando o recurso para a implantação florestal.

PG27
RECUPERAÇÃO DE 
NASCENTES 2,5 0,9 

-
1,6 

-65%

Postergação:
- R$ 4,95MM - Realizado abaixo do planejado devido a atraso no processo de contratação (não se limitando ao suprimentos). Era 
previsto iniciar as mobilizações em novembro 2021, mas estas só ocorreram no primeiro trimestre de 2022; bem como baixa 
performance das contratadas devido a curva de maturidade, pois mobilizaram tem pouco tempo.
Plano de ação: Efetivar as contratações necessárias para o ciclo (16 lotes em 2 editais), bem como, reforçar junto as contratadas o 
plano de ataque para aumento da produção.
- R$ 0,8MM - Mobilização Mão de Obra para gerenciamento abaixo do previsto, por não termos os contratos de implantação florestal 
em seu volume total operacional.
Plano de ação: Revisão do cronograma físico e revisão da curva de desembolso financeiro.
- R$ 0,7MM - Redução no escopo do contrato com Instituto Terra, gerando um estorno do recurso aportado.
Plano de ação: Revisão da curva de desembolso financeiro para correção deste estorno gerado na DR.
- R$ 0,16MM - Revisão do escopo dos serviços e replanejamento de atividades, sendo realizado o cancelamento do contrato com o 

CEPAM
Plano de ação: Revisão do cronograma físico e da curva de desembolso financeiro; visando replanejamento de atividades da Rede de
Sementes e Mudas no intuito da gestão e operação ser realizada pela própria Renova (Gerenciadora).

PG29
ESTRUTURA 
TRIAGEM 0,5 0,4 

-
0,1 

-21%

Postergação: Atividades CETRAS/MG suspensas por solicitação do IBAMA/CIF, através do Ofício nº9/2022/SUPES-MG. Atividades 
CETRAS/ES paralisadas desde set-21, após manifestação do IBAMA de que a área indicada para construção será alterada.
Plano de Ação: Após definição das novas áreas de construção a serem indicadas pelo IBAMA, tanto em MG quanto ES, revisão do 
cronograma e curva de desembolso econômica.

PG31
SANEAMENTO 
BÁSICO 3,3 2,1 

-
1,2 

-36%
Postergação: 2MM - Municípios não apresentaram as medições conforme previsto em orçamento. Há repasses realizados aguardando 
prestação de contas. Devido à pandemia, contratos de oficinas de capacitação estão suspensos.
Plano de Ação: Manter rotina de reuniões com os municípios e ampliar a retomada do apoio técnico presencial.

PG32
SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO 
ÁGUA

6,8 4,0 
-

2,8 
-41%

Postergação: (7,7MM) Adutora-GV - Atraso na contratação dos Pacotes 02 e 03 da Adutora, impactando no início das atividades e 
inércia da Contratada do Pacote 03 para início dos serviços. 
Plano de Ação: Adutora-GV : Mobilização do Pacote 02 já iniciada e Pacote 03 atuando na recuperação. 

PG33
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 1,3 2,3 1,0 

76%

Postegação: O desvio registrado refere-se ao atraso na formalização da parceria com o IFES, já que o Draft 18 previa uma medição 
para março/22 no valor de R$ 470.171,00 e na realidade, considerando a periodicidade, a medição deverá ocorrer em agosto/22, pela 
alteração do cronograma de desembolso da FGPA e não finalização de PC do CIEDS e CPCD, totalizando R$ 311.592,00; 
Plano de ação: para o desvio junto ao IFES, realizar gestão junto ao fornecedor para que a medição ocorra no prazo: agosto/2022;  
para as instituições integrantes do projeto Lideranças Jovens, a equipe técnica irá monitorar a execução da parceria e garantir que as 
medições ocorram no prazo.            

PG34
EMERGÊNCIA 
AMBIENTAL 0,5 0,4 

-
0,1 

-25%

Postergação: (R$0,58 MM): Transferência de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Cheias do PG34 para PG38, após 
aprovação da Definição de Programa do PG38 pela deliberação CIF 572 de fev/22 ( a previsão era dez/21).
(R$0,25MM): Perícia prevista para os acordos de repasse recursos para a defesa civil ainda não homologada.
Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a homologação dos acordos e indicação de perícia.

PG35
INFORMAÇÃO PARA 
A POPULAÇÃO 0,3 0,1 

-
0,3 

-85%

Postergação: (R$ 0,3MM)
- CIT Mariana - Atraso na contratação da obra, considerando a não formalização da cessão do espaço e da parceria com Prefeitura 
Municipal.
- CIT GV - Atraso na definição do local do CIT GV, decorrente da indisponibilidade de espaços compatíveis ofertados pela Prefeitura 
Municipal.
- CIT Linhares - Atraso das obras devido alterações dos projetos básico/conceitual/executivo.
Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades.

PG36
COMUNICAÇÃO 
NACIONAL 
INTERNACIONAL

0,2 0,2 
-

0,1 
-29%

Economia: (R$ 0,2 MM): processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento previsto. 
Plano de ação: considerando que houve impacto no escopo foi realizado um aditivo para garantir o atendimento do processo. As 
divergências serão ponto de atenção nos próximos processos concorrênciais. 

PG39
CONSOLIDAÇÃO 
UCs 0,7 0,0 

-
0,6 

-94%

Compensatório (cláusula 182) 
Postergação: Atraso no recebimento dos termos de referência, impossibilitaram as contratações previstas no período e, 
consequentemente, geraram a postergação de atividades/medições do RVS.
Plano de Ação: Envolver RI para achar solução com relação ao atraso na emissão do termo de referência pela gestão da UC

PG40
IMPLANTAÇÃO CAR 
E PRAS 0,3 0,0 

-
0,2 

-84%

Postergação: 
- R$ 0,22 MM - Atraso nas atividades devido atraso na celebração de parceria junto ao IDAF/ES; e indisponibilidade do parceiro IEF/MG 
nas tratativas do plano de trabalho (alteração de equipe e greve).
Plano de ação: Replanejamento das ações do plano de trabalho das parcerias com reprogramação de cronograma junto ao IEF/MG; 
início do processo de contratação das consultorias para execução do ACT do IDAF/ES.
- R$ 0,17MM - Apropriação indevida da execução dos CAR's no contratos de ATER (Teritório 2) em outro diagrama de rede.
Plano de ação: Ajuste dos DRs apropriados no SAP e posterior remanejamento. 
- R$ 0,03MM - Medição dos serviços de gerenciamento abaixo do previsto.
Plano de ação: Replanejamento dos desembolsos conforme demandas.

PG43
MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS 4,0 0,6 

-
3,4 

-85%

Postergação: (R$36,6MM) repasse primeira parcela Apoio SUS: acordo em negociação com os Estados, para posterior homologação 
da 12ª vara
(R$5MM) repasse obras emergenciais chuvas: aguardando Estados solicitarem aprovação CIF.
(R$3,2MM) perícia AECOM Agenda Integrada: suspensa desde out-21 pela 12ª vara
(R$2,4MM) ações socioeconomia Covid-19: em avaliação 12ª vara cunho CP ou RE
(R$0,2MM) perícia orçada para repasse Base Integrada, que foi previsto em dez-21. O repasse está em fase final de negociação e 
posteriormente será homologado.
(R$0,8MM) outras ações em medidas compensatórias que tiveram realizado abaixo do orçamento: obras aterro Mariana, SAA Degredo, 
Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos
Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a negociação e homologação dos acordos em andamento e status da perícia.

PG97
PROJETOS COMP -
SALDO A ALOCAR - - -

0%

Economia:
Antecipação:
Postergação:

Plano de Ação:

Total Compensatórios
33,2 16,1 

-
17,1 

-52%
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PG00
MEDIDAS 
MITIGATÓRIAS 
EMERGENCIAIS

- - -
0% NA

PG01 CADASTRO
3,2 2,8 

-
0,4 

-12%

Economia: (R$ 2,3MM) - Postergação - Extensão do prazo para solicitações de Contestação e Reenquadramento no fluxo Novel . Valor
será remanejado e utilizado nas demandas da primeira etapa da Judicialização da Retomada do Cadastro e extensão do prazo 
solicitado pela Cáritas para o Cadastro de Mariana.
Mudança de solução - Atendimento as demandas da primeira etapa da Judicialização da Retomada do Cadastro.

PG02
PIM -
INDENIZAÇÃO 
ATINGIDOS

891,2 594,5 
-

296,7 
-33%

Postergação:  (I) Novel Território (53%):  23% Paralisação de Homologação pela 12ª Vara 5% Achatamento Curva de Ingresso
25% Baixa Qualificação; (II) Novel Mariana (37%):  3% Paralisação de Homologação pela 12ª Vara 8% Achatamento Curva de 
Ingresso 26% Baixa Qualificação; (III) Diversos (10%) : 2% Atraso de Atendimento devido Discussão de estratégia de Atendimento 
LC21 1 % PUD LC (Suspensão da Estratégia) 3% referente a indenização aos parentes de vitimas fatais à época do rompimento. 2%
Indenização Mariana PIM: redução de ticket médio, e maior avanço em negativas do que em pagamentos, nos atendimentos mas 
recentes. 2% outros

PG03 POVOS INDÍGENAS
10,9 3,1 

-
7,8 

-72%

Postergação: (R$ 1,45 MM) Impactos no transporte de água devido as grandes chuvas no mês de março/22 prejudicando os acessos a 
Terra Indígena e reduzindo temporariamente o fornecimento na localidade.
Postergação: (R$ 1,57 MM)  Atividades do ponto crítico 30 paralisadas devido a pandemia e o contrato com a empresa encerrado para 
evitar novos pleitos. 

Postergação: (R$ 9,76 MM), alteração de cronograma do SAA Comboios e Tupiniquim, PBA execução comboios, PBA fundo monetário 
coletivo comboios, PBA  fundo retomada econômica comboios: As ações tiveram o seu cronograma alterado devido a reprogramação 
dos prazos de construção e detalhamento do PBAI
Plano de Ação: Para as ações relacionadas ao Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI ponto 3), foi feita a contratação emergencial de 
uma consultoria para a finalização do PBA conceitual (previsto para final de abril). Iniciado também o processo de contratação 
pretendida de nova consultoria para detalhamento executivo e execução de programas do PBAI. Após esse período os desvios 
começarão a ser corrigidos.

PG04
POVOS 
TRADICIONAIS 0,1 0,4 0,3 

282%

Antecipação: R$ 2,5 MM Antecipação de parte do valor total, devido a negociação em torno do peticionamento conjunto do acordo
judicial; e
Por solicitação dos comunitários, o repasse da gestão do PBAQ precisou ser postergado, gerando uma medição extra com as empresas
contratadas.
Plano de Ação: Acompanhamento do cronograma de desembolso do repasse da gestão da execução do PBAQ

PG05 PROTEÇÃO SOCIAL
6,0 0,9 

-
5,2 

-86%

Postergação: (R$7,8 MM)
Plano Demais Municípios (R$ 0,3 MM): i. Prestação de contas com valor menor do que o previsto, devido à diferença salarial informada 
pelo município. ii. Prestação de contas de algumas entidades a ser realizada posteriormente porque foram contratadas para repor 
projetos de entidade que solicitou distrato.
Plano Mariana (R$ 1,7 MM): Prestação de contas não realizada pelo município, devido a liberação judicial da verba ter ocorrido 
somente em mar/22 (prestação de contas quadrimestral, portanto prevista para jul/22).
Planos Estaduais (R$5,8 MM): Plano estadual de MG não será executado porque o estado declinou da negociação por entender que 
está sendo negociado no âmbito da repactuação.
Plano de Ação:
Plano Mariana: Reprogramar no Draft 19.
Plano Demais Municípios: i. Reprogramar no Draft 19. ii. Contratação concorrencial de novas entidades com medição mensal.
Planos Estaduais: Reprogramar no Draft 19.

PG06
PARTICIPAÇÃO E 
DIÁLOGO 4,9 4,3 

-
0,7 

-13%

( - ) R$ 9,8 MM- Assessoria técnicas: Postergação:  Atraso no carregamento de documentos no SAP, em andamento. Contratação 
das Assessorias técnicas continua judicializada. Plano de Ação: Redimensionar a equipe para ser priorizado o carregamento dos 
documentos apresentados pelas Assessorias técnicas.
( + ) R$ 0,9 MM -Canais:  Antecipação: Ampliação da capacitade de atendimento do 0800 em atendimento a deliberação. Plano de 
Ação: antecipação do processo concorrencial para manutenção dos serviços | Solicitação de reclassificação dos gastos dos CIAs 
vinculando os contratos de prestação de serviço nos corretos DRs.

( - ) R$ 1,2 MM - Diállogo :  Postergação: Execução a menor decorrente da reprogramação necessária do programa destacando 
principalmente a realização dos fóruns de prestação de contas e implantação da plataforma interativa. Plano de Ação: Revisão das 
entregas/atividades do programa de forma a garantir melhor aderência orçamentária e adequação do orçamento previsto no Draft 19.
( - ) R$ 0,8 MM -Comunicação: Economia: Em razão da pandemia, os materiais impressos estavam sendo distribuídos apenas em 
versão digital, Contratos sob demandas não executados. Plano de Ação: Retorno da distribuição do material impresso e de atividades 
presenciais gradativamente, revisão orçamentaria no draft 19/Jornal da comunicade.

PG07
ASSISTÊNCIA AOS 
ANIMAIS 0,8 0,8 

-
0,1 

-11%

Postergação (R$ 0,5 MM): Custos com manutenções estruturais nas fazenda; e verba sob demanda destinada à aquisição de animais. 
Sem ocorrência de aquisições no primeiro trimestre de 2022.     
Plano de Ação: 1. Manutenções estruturais - Em andamento realização de contratação e mobilização de contratos suportes para 
execução das manutenções; 2. Compra de animais - Aguarda validação da estratégia de compra junto à Diretoria. 

PG08 REASSENTAMENTO
151,9 70,6 

-
81,3 

-54%

Economia:
Antecipação:
- Novas Moradias Familiar (+6,6MM) - Houve aquisições de Imóveis, Pecunias, Reformas e Construções acima do previsto no período;
Postergação:
- Novas Moradias Bento (-38,0MM) - Chuva muito acima do previsto para este período do ano e redistribuição de IDs entre as 
contratadas.; 
- Novas Moradias Paracatu (-27,4MM) - Desvio em função de rescisão Contratual e Contratadas não performando conforme previsto. 
Aguardando finalização de Contratação do Pacote P4; 
- Custos Covid (-23,6MM) - Menor custo realizado no período e parte dos custos alocados nas linhas dos serviços;
- Infraestrutura Bento (-13,2MM) - Obras de infraestrutura remanescente não iniciada - em fase final de contratação;
- Contenções Bento (-12,6MM) - Chuva muito acima do previsto para este período do ano.
- Condicionantes Paracatu (-12,6MM) - Menor valor em Camar / RCC_Ecoponto e Estação Ferroviária MSH - Em fase final de 
contratação; 
- Gesteira (-9,5MM) - Valores não realizados, em função de definições judiciais; 
- Contingência (-9,2MM) - Contingência orçada para o periodo não utilizada
- Diversos (-8,4) - AECOM não realizado e reajuste de contratos lançados nos pacotes dos serviços. Não realizado acesso bento 
camargos, acesso pedras.
- Instalações Provisórias Bento (-4,3MM) - Reclassificação de custo da SERENG para o pacote Engenharia no ano 2021/2022;

- Equip Públicos Paracatu (-3,7MM) - Aguardando definição estratégica para novo Pacote de Contratação. P4 em negociação final;
- Aterro Sanitário Bento (-3,4MM) - Processo de take off em fase final - Solução definida para as contenções.
- Iluminação Pública Bento (-3,4MM) - Mudança estratégia do período de contratação deste pacote.
- Outros (-13,7MM) - Benfeitorias Bento (-2,9MM), Paisagismo Paracatu (-2,6MM), Benfeitorias Paracatu (-2,4MM), Equip Públicos 
Bento (-1,5MM), Iluminação Publica Paracatu (-1,8MM) e outros (-2,5MM).Plano de Ação:
- Novas Moradias | Contenções - Traçar plano de recuperação junto às contratadas. 
- Custo Covid - A curva será ajustada no Draft19, de acordo com os protocolos sanitários;
- Infra Bento e Condicionantes Paracatu – Concluir a contratação ainda em Março/22, permitindo a execução das obras.

PG09 UHE CANDONGA
33,7 38,0 4,3 

13%

Postergação: (R$ 34,6MM) Serviços em fase de contratação / mobilização na recuperação da UHE devido a mudanças na metodologia 
de execução, com condicionantes e custos de apoio. Serviços de reforço do Barramento e infraestrutura das pilhas contratados e em 
fase de mobilização.
Plano de Ação: Mobilização de contratadas em andamento. Projeção de aumento da performance de execução a partir do mês de 
maio.

PG10
INFRAESTRUTURA 
IMPACTADA 8,9 5,0 

-
3,8 

-43%

Postergação: (8,6MM)
Recons. Estr. Rurais – Baixa performance do fornecedor aliado ao atraso no processo de contratação.
Obras do Parque de Exposições e Manutenção de Edificações sofreram pelo excesso de chuvas e paralisações municipais.
Obras das Pontes e Campos de futebol estão prejudicadas pelo atraso no processo de contratação.
Plano de Ação:
Foram utilizados contratos guarda chuva em andamento, para execução de serviços emergenciais. Novas contratações foram 
planejadas de forma a mitigar as perdas. Além das ações junto às contratadas visando o ganho de performance.

PG11
RECUPERAÇÃO 
ESCOLAS 0,5 0,8 0,3 

62%
Postergação: Devido à fatores externos, houve a postergação do Curso de Férias de janeiro para julho/ 22. Além disso, a Medição da 
formatura foi prevista para jan/22 e realizada em dezembro, ainda na vigência do draft 17. Plano de ação: Reprogramação do curso 
de férias para julho/22 e realização da festa da família no reassentamento de Bento em maio/22

PG12
MEMÓRIA 
HISTÓRICA 0,6 0,7 0,1 

17%

Postegação: Mudança de Solução: 5% do desvio é relativo a reprogramação da execução de atividades de educação patrimonial, casa 
dos saberes e do plano de reparação, decorrente da pandemia e de mudança de solução, 88% mudança de solução decorrente da não
formalização da parceria com o Instituto Pedra e 5% em relação a contratos de obras sob demanda. Plano de Ação: Estabelecer nova 
parceria com Escola de Oficios e lançamento do Edital Doce - Modalidade 3, estabelecimento de um contrato de manutenção predial 
para os imoveis e capelas e estabelecimento de acordo com a Arquidiocese

PG13
TURISMO CULTURA 
LAZER E ESPORTE 0,1 0,1 

-
0,1 

-53%

Antecipação: Execução +. inicio das ações de promoção dos polos turísticos; e do projeto de fomento ao empreendedorismo 

inicialmente previstas para o segundo semestre de 2022. Plano de Ação: Manter a antecipação ações de promoção e fomento ao 
empreendedorismo. 

PG14 SAÚDE
0,9 0,1 

-
0,8 

-92%

Economia: R$ 0,2 MM
Plano Mariana Contexto: Os valores planejados  à empresa terceirizada Contexto não foram realizados
Postergação: (R$ 3,4 MM)
Plano Mariana: R$ 2,9 MM prestação de contas não realizada pelo município, devido a não liberação da verba da conta judicial.
Plano Barra Longa: R$ 0,5 MM prestação de contas da competência março será registrada em abril.
Plano de Ação: Reprogramar Draft 19 e realizar gestão junto a Prefeitura de Mariana para alinhamento da pretasção de contas do 
munícipio.

PG16 PESCA
1,4 2,3 0,9 

70%

Postergação: 
(R$ 2,8 MM) Parceria Fund. Espírito Santense de Tecnologia. Atraso no processo de medição devido inconsistências na documentação 
apresentada e impacto da regularização contábil. 
Plano de Ação: Notificar parceiro para cumprimento do manual de prestação de contas. Com a prestação de contas de março/22, a
aderência orçamentária aumentou de 48% para 67%.

375



Mensal
PG Programas Orçamento Realizado Variação % Justificativas da variação anual acumulada 

PG17
ATIVIDADE 
AGROPECUÁRIA 14,4 5,5 

-
8,9 

-62%

Postergação: 
- R$ 0,18MM - Parceria, com desembolsos trimestrais, sendo que a prestação de contas foi a menor que o previsto.
Plano de ação: Já foi realizado Termo aditivo (assinado em fevereiro/2022) com revisão das parcelas.
- R$ 7,68 MM - Atraso nas atividades de reparação dos danos a jusante por baixa performance do fornecedor (elaboração e 
implantação dos PTIP's e dessedentação animal). Baixa performance das contratadas por conta da Paralisação por decreto da 
prefeitura de Barra Longa e interdição dos acessos em função das chuvas do inicio do ano.
Plano de ação: Consolidação de PU's junto aos produtores a jusante, e contratação de empresas para execução. Ação forte junto as
contratadas que estão com baixa performance visando a elaboração de plano de ação para atuação no período de seca.

- R$ 2,37MM - Atraso na contratação dos serviços de Saneamento Rural; Atraso da celebração de parceria junto ao WR; bem como, 
atividades sob demanda que até o momento foram executadas abaixo que o previsto.
Plano de ação: Expectativa de inicio das atividades em julho, com reprogramação dos desembolsos (a serem revisados no draft 19).
- R$ 1,67MM - Encerramento de fornecimento de silagem no ARD; e redução no fornecimento de silagem no território 2 (Médio e 
Baixo Doce). Alguns produtores tiveram o pagamento suspenso por decisão do juízo da 12° vara, após identificação pelo perito de 
irregularidades praticadas por produtores.
Plano de ação: O orçamento previsto para o ARD será remanejado para os custeio de silagem a jusante (ACP).
INFRAESTRUTURA (R$13,3MM) 
Economia: Eletrificação Rural - A mudança do fornecedor ENGELIG pela contratação direta com a CEMIG, está gerando uma 
economia de aprox. 50%.
Postergação: Estr. Rurais Complexas - A rescisão unilateral da contratada e o atraso na nova contratação forçaram adiamento do 
término desse escopo.
Plano de Ação: Estruturas Rurais - Novas contratações em andamento foram canceladas. Novo processo de pecúnia foi inicializado.

PG19
RECUPERAÇÃO 
NEGÓCIOS 0,9 0,5 

-
0,4 

-46%

Postergação:
(R$ 0,5 M) Assessoria Técnica Foz (Linhares/ES) - Contrato Instituto Euvaldo Lodi: Valor da medição abaixo do previsto (os valores 
das medições podem variar de acordo com a quantidade de atendimentos no período). Execução menor que a prevista no período 
devido a dificuldade na mobilização dos negócios onde muitos condicionam qualquer atendimento ao pagamento das indenizações. 
Plano de Ação: Divulgar os resultados das ações ofertadas aos negócios da primeira fase, atreladas a consultoria do IEL (Insumos e 
Equipamentos / Design Gráfico) visando a adesão de novos negócios. Ação em andamento e com a adesão de novos negócios.
(R$ 0,1 M) Marketing Territorial/Marketplace: Reprogramação da execução (não houve custos no período/ atraso no processo de 
compras devido à aprovação de apenas uma proposta técnica).
Plano de Ação: Reabertura do processo de compras em busca de novas propostas técnicas/ comerciais.

PG21
AFE - AUXÍLIO 
FINANCEIRO 36,7 21,1 

-
15,6 

-43%
Postegação: 
Concessões de AFE impactadas pelo andamento ainda tímido dos atendimentos do PIM Convencional, em razão do avanço do novo 
sistema de indenização SPA.

PG23
MANEJO DE 
REJEITOS 17,7 9,3 

-
8,4 

-48%

BARRAMENTO: – R$11,64MM 
Postergação: Redução das atividades medidas (alteamento); engenharia menor demanda do que planejado. Provavelmente tenha 
uma economia no final do ano.

Plano de ação: Readequação orçamentária no draft 19. Pois depende de ações no âmbito das ações judiciais.
MANEJO
Postergação:
- R$ 6,11MM - Postergado por questões Judiciais: Atraso na deliberação externa do risco a saúde humana. 
Não aprovação pela CT-GRSA sobre os documentos de metodologias e tecnicas aplicados a análise de risco, o que não permite a 
execução da etapa 1b prevista no orçamento e ainda não iniciou a atualização dos estudos geormorológicos a jusante de candoga e 
o balanço de massa em discussão interna ao atendimento ou não da NT 17 e 18 /2021.
Plano de ação: Reprogramação a partir das decisões judiciais sobre os temas projetados no orçamento e cronograma.
- R$ 1,07MM - Impacto das atividades nos meses de janeiro e fevereiro por conta das chuvas e paralisação por manifestação da 
prefeitura de Barra Longa.
Plano de ação: Reprogramação do orçamento do ano, pois a previsão era atividades até o meio do ano, agora estaremos 
redistribuindo ao longo do ano. Iniciará um novo contrato em substituição ao atual, para executar as ações impactadas pelo atual
período chuvoso.
- R$ 0,5MM - Impacto medição e registro contábil (atraso na prestação de contas) das parcerias com as universidades.
Plano de ação: Gerir junto aos gestores um plano de ação em conjunto com às parceiras.
- R$ 1,8MM - Atividades sob demanda. Até o momento as demandas foram abaixo do previsto. É uma característica dos contratos 
do manejo que temos que ter previsto caso venham demandas judiciais.
Plano de ação: Diligenciar os Contratos e /ou contratações de forma a trazer mais aderência física e financeira (Readequação 
orçamentária no DRAFT 19).
- R$ 0,04MM - Atraso na entrega dos relatórios (impacto na medição / registro dentro do período contábil).
Plano de ação: Gerir junto aos gestores um plano de ação em conjunto com às contratadas, bem como, aplicar ferramentas 
contratuais de notificação.

PG24
CONTENÇÃO DE 
REJEITOS 1,7 0,2 

-
1,6 

-90%
Postergação: (R$ 20 MM) Obra do Dique 04 postergada para 2023.

PG25
RECUPERAÇÃO 
ÁREA AMBIENTAL 
1

3,1 1,6 
-

1,4 
-47%

Postergação
-R$ 0,18MM: Desembolso previsto de Regularização dos Tributários não realizado (Rateio da Gerência de Licencimento). Serviço 
relacionado ao PG23 e não será contratado no PG25.
Plano de Ação: Redirecionar demanda ao PG correto (remanejando o desembolso no DRAFT 19).
- R$ 1,8MM - Desembolso menor que o previsto: para os serviços de restaruro florestal e manutenção de cercamento devido às 
chuvas do início do ano, bem como, baixa performance das contratadas; já para os serviços de monitoramento e sistemas de 

irrigação devido a postergação da contratação.
Plano de Ação: Cronograma replanejado, junto as contratadas visando a recuperação do atraso na execução, bem como, aplicação 
das ferramentas contratuais de notificação para as empresas com baixa performance.
- R$ 0,34MM - Desembolso Convênio recuperação ecológica área ambiental 1 menor que o previsto, devido a atraso no processo de 
parceria (nova parceria e/ou aditivo).
Plano de Ação: Cronograma replanejado visando a recuperação do atraso na Execução.
- R$ 0,18MM - Desembolso previsto para o PSA Áreas impactadas (Mariana/Barra Longa/Ponte Nova/Santa Cruz do Escalvado/Rio 

Doce) não realizado.
Plano de Ação: Alteração da data anual de pagamento (Cronograma replanejado).

PG28 BIODIVERSIDADE
5,4 4,8 

-
0,7 

-12%

Postergação:
(R$3,25 MM): início das atividades da Ambipar (monitoramento anexo I) iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização 
para coleta pelo ICMBio.
(R$0,55 MM): atraso na execução do Plano de Ação Integrado, em fase de discussão e aprovação na CT-Bio.
(R$0,29 MM): contrato SIF UFV com atraso na primeira parcela do desembolso, ocasionado pelo atraso da aprovação da prestação 
de contas do ACT anterior.
(R$0,21 MM): não houve necessidade da demanda de grupo de especialista planejada.
(R$1,10 MM): readequação de cronograma para o desenvolvimento de software da Biodiversidade.
(R$1,03 MM): postergação na definição de estratégia de de atendimento as lacunas deixadas pelo edital FAPEMIG em atendimento a 
NT007/2017 IEF.
(R$0,40 MM): contratação em definição, para execução do PAN, pendente estratégia de definição do parceiro.
R$3,37MM: Aprovação de prestação de contas de Dez/21 FEST.

Plano de Ação: Reforçar junto ao Jurídico o pedido de obtenção de ABio para realização das coletas; demais desvios estão sendo 
tratados administrativamente.

PG30
FAUNA E FLORA 
TERRESTRE 6,3 4,7 

-
1,6 

-25%

Postergação: Atraso da execução da campanha em função das fortes chuvas de janeiro em MG; Diagnosticos de Covid na equipe e 
atraso na aberturas das trilhas, 
- Atraso nas contratações da Parceria para implementação do Banco de Dados e do Portal
- Adiamento de entrega prevista pela FBDS devido a priorização de produtos da outra Parceria;
(R$0,34 MM): lançamento contabil para reversão da provisão FBDS realizada em dez/21

Plano de Ação: Conclusão das campanhas que estão em execução e efetivação das medições
* Os valores orçados (MOP18/Ago-21) estão acima dos valores contratados para monitoramento

PG32
SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO 
ÁGUA

12,4 8,2 
-

4,2 
-34%

Postergação: (9,3MM) Adutora-GV - Atraso na contratação dos Pacotes 02 e 03 da Adutora, impactando no início das atividades e 
inércia da Contratada do Pacote 03 para início dos serviços. Infra-GV - Atraso na contratação do novo Contrato Guarda-Chuva / MG, 
no qual estão previstas 2 obras da APRO 153/2021.
Engenharia - atividades de sondagem/topografia/batimetria: aguardando decisão judicial
Infra RD - Atividades aguardando deliberações externas | baixa perfomace do fornecedor | Baixa aderencia das empresas no 
processo de contratação.
Plano de Ação: Adutora-GV : Mobilização do Pacote 02 já iniciada e Pacote 03 atuando na recuperação. Infra-GV: Reuniões 
periódicas com a área de Suprimentos da FR visando agilidade no processo de Contratação. 
Engenharia: atividade sondagem/toografia/batimetria : N/A
Infra RD: Suprimentos realizando uma nova rodada de negociação com os fornecedores, setores atuando constantemente em 
reuniões para conseguir deliberações externas.

PG37
GESTÃO RISCOS 
AMBIENTAIS - - -

0% NA

PG38
MONITORAMENTO 
ÁGUA 2,8 2,4 

-
0,5 

-17%

Postergação: R$0,58 MM: transferência de orçamento referente ao Projeto Monitoramento de Cheias do PG34 para PG38, após 
aprovação da Definição de Programa do PG38 pela deliberação CIF 572 de fev/22 (a previsão era dez/21). 
(R$1,6): Serviços sob demanda ainda não iniciados aguardando definição estratégica e laudos pendentes de medição do PMQACH.
Plano de Ação: Plano de ação juntos aos fornecedores para executar serviços sob demanda e medição de laudos em atraso.

PG39
CONSOLIDAÇÃO 
UCs 0,5 0,8 0,2 

39%
Reparatório (cláusula 181)
Postergação: Readequação do cronograma de entregas que ocasionou o atraso no pagamento do fornecedor. 
Plano de Ação: Readequar o cronograma com revisão da curva de desembolso, de acordo com o Draft 19, em andamento
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PG Programas Orçamento Realizado Variação % Justificativas da variação anual acumulada 

PG41
GESTÃO DOS 
PROGRAMAS 27,5 27,5 

-
0,1 

0%

Postergação:
(R$ 4.6 MM) Replanejado Serviços de TI: (R$ 3,6MM OFFICE 365 WINDOWS AZURE diferença orçamentaria 

será compensada com a entrada da segunda parcela no final do ano, R$ 0,5MM transcrição de áudio, R$ 0,2MM Concur, R$ 0,1 MM 
Success Factors, R$ 0,2 MM Manutenção e Hospedagem de Sistema);
(R$ 1,2 MM): atraso de medição da auditoria
(R$ 1,3 MM): atraso na entrada do aluguel de veículos, provavelmente teremos esse gasto no PG41 somente em Abril.
Processo de mobilização de novo contrato fornecedor Unidas em andamento
(R$ 1.1 MM) Postergação de contratos sob demanda como serviços de contratação de temporários.

(R$ 0.3 MM) Contrato PMO Específico em processo de contratação;
(R$ 0.2 MM) Outras Postergações de Diversas Áreas.
Plano de ação: As contratações estão em andamento e serão realizadas ainda no exercício de 2022. Na Draft 19 a área irá realizar 
uma revisão do fluxo econômico

PG42
GASTOS PÚBLICOS 
EXTRAORDINÁRIO
S

- - -
0% N/A.

PG99 CONTINGÊNCIA
10,6 -

-
10,6 

-100% N/A.

Total Reparatórios
1.255,1 810,6 

-
444,5 

-35%

Total Programas
1.288,3 826,7 

-
461,7 

-36%

ADM
DESPESAS GESTÃO 
ADMINISTRATIVA
S

16,46 12,28 
-

4,18 
-25%

Postergação: Serviços Contratados: (R$ 8,9 MM) - Consultoria jurídica e perícia (R$ 2,7 MM), consultoria de Compliance (R$ 
1,2MM), auditorias e controles internos (R$ 0,6), serviços de Comunicação (R$ 3,2 MM), contratos sob demanda RH (R$ 0,5 MM), 
Atraso na entrada da nota fornecedor Seidor - TI ( R$ 0,4 MM)  e outros serviços de diversas áreas  (R$ 0,3 MM). Despesas 
Diversas (R$ 0,5 MM) seguros, viagens e infraestrutura de escritórios, Despesa de Pessoal  (R$ 1,7 MM) Vagas em aberto e 
variação de HE no período para as áreas administrativas. Economia: (R$ 0,4 MM) Despesas com viagens e (R$ 0,2) Ativo Fixo.(R$ 
5,1 MM) 

CG
CUSTEIO SISTEMA 
DE GOVERNANÇA 2,0 0,3 

-
1,7 

-86%

Economia:
(R$ 3,7 MM) Câmaras Técnicas;
(R$ 1,0 M) Custeio Atingidos Reuniões;
(R$ 0,3 M) CIF;
(R$ 0,1 M) Auditoria/ Gerenciadora.

Total Despesas 
Administrativas 18,4 12,6 

-
5,9 

-32%

Total Geral
1.306,8 839,2 

-
467,6 

-36%

*Valores em milhões de reais.
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