COMITEs INTERFEDERATIVO
Deliberaeo n° 195, de 27 de setembro de 2018.
Descumprimento do item 2 da Deliberwdo CIF
n°80/2016 e do Pardigrafo Terceiro da Clciusula
150 do 11AC, Avaliiwdo da nova solicita0o de
repactuavdo do cronograma de recuperwdo da
UHE Risoleta Neves e Retomada da penalidade
de Multa imposta na Deliberwdo CIF 45/2017.

Em atencao ao TERMO DE TRANSA0 E DE AJUSTA1VLENTO DE CONDUTA
(TTAC), e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANA (TACGov), celebrado entre Orgaos e entidades da Uniao, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, as empresas Samarco Mineracao S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil
LTDA., Minist&io Pnblico Federal, Ministffios Pnblicos dos Estados de Minas Gerais e
do Espirito Santo, Defensoria Pnblica da Uniao e Defensorias Pnblicas do Estado de
Minas Gerais e do Espirito Santo, homologado na 12a Vara Federal da Secao Judiciaria
de Minas Gerais; e
Considerando o definido no Paragrafo Terceiro da Clausula 150 e nas Clausulas 247 a
250 do TTAC, nas DeliberaOes do CIF n° 13/2016, n° 45/2017, n° 54/2017, n° 80/2017
e 115/2017, na Notificacao n° 0I/2017-DCl/GABIN, no trabalho sistematico de
acompanharnento realizado pela Camara T&nica de Gestao de Rejeitos e Seguranca
Ambiental (CT-GRSA) com relacao as atividades afetas a recuperacao da UHE Risoleta
Neves e regiao, atividades acompanhadas tamb6n pela Camara T&nica de Reconstrucao
e Recuperacao de Infraestrutura (CT-Infra), na. Nota T&nica CT-GRSA 05/2018, de
04/09/2018, e as atribuicUs deste cirgao colegiado, o COMITE INTERFEDERATIVO
delibera:
Delibera4o do CIF:

1) Declarar o descumprimento integral da Clausula 150, paragrafo terceiro, do
TTAC, e do item 2 da Deliberacao CIF n° 80/2016, aplicando-se o previsto no
item 3 da Deliberacao CIF n° 80/2016, sendo determinada a retomada da
imposie'do de penalidade de multa dUria, nos termos da redacao original do
TTAC, a partir da data de sua suspensao, em 25 de maio de 2017.

2) A penalidade de multa dhlria reincidira desde a sua suspensAo, em 25 de maio
de 2017, ate que a Funda0o Renova apresente ofieialmente o escopo de ap5es
atualizado e o respectivo cronograma com execucao factiveis, considerando a
relevancia ambiental, econmica, social e politica do enchimento do reservat&io
e da retomada da operac'ao comercial da UHE Candonga, contemplando esforcos
proporcionais de investiga0es, soluceies tcnicas, soluck3es t&nicas alternativas
e de redundancia, quantitativos de horas/maquinas e horas/homem empregados,
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entre outras a95es que evidenciem o inequfvoco esfoNo maximo da Funda4o
Renova na resolucab do Programa de Manejo de Rejeitos decorrentes do
rompimento da barragem de FundAo, considerando conformak e estabilizao
in situ, escavaco, dragagem, transporte, tratamento e disposicao.
3) Caso haja nova repactua0o de prazos e obriga0es, em consenso com a CTGRSA e CT-INFRA, e validada pelo CIF, a contagem da multa diaria podera ser
suspensa novamente, considerando-se como termo final provisrio a data de
futuro protocolo de documenta4o completa pela Funda'ao Renova, contendo o
escopo detalhado e o novo cronograma de dragagem e enchimento do reservatOrio
da UHE Risoleta Neves.

VitiSria, 27 de setembro de 2018.

Sue
ra Vaz G imarrtes de Aratij
Presi nte do COMITE INTERFEDERATIVO
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