COMITE INTERFEDERATIVO
Deliberack) n° 199, de 28 de setembro de 2018
Indefere recurso administrativo apresentado
pela Samarco, considera como nao atendida a
Notifica0o n° 07/2018-DCFGABIN e ratifica a
Delibera'clo CIF rz° 188/2018 e a Notificaffio n°
12/2018-DCl/GABIIV, referentes a imposkdo de
Multa pelo descumprimento do item 3 da
Delibera0o CIF n° 161/2018, acerca do
fornecimento de c'tgua podtvel para consumo
humano na Comunidade de Degredo/ES.

Em atenek, ao TERMO DE TRANSA0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANA (TACGov), celebrado entre Org a- os e entidades da Uniao, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, as empresas Samarco Minera0o S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil
LTDA., Minist&io Pblico Federal, Ministftios Nblicos dos Estados de Minas Gerais e
do Espirito Santo, Defensoria Pblica da Unffio e Defensorias Pblicas do Estado de
Minas Gerais e do Esphito Santo, homologado na 12a Vara Federal da Sec`o Judici 'aria
de Minas Gerais; e
Considerando o definido nas Cffiusulas 46 a 53 e 247 e seguintes do TTAC, na CMusula
QuadraOsima do TAC-Gov, no art. 8°, inciso IX, do Regimento Interno do CIF, nas
Deliberaies do CIF n° 161/2018 e n° 188/2018, nas Notifices n° 07/2018 e
12/2018-DCFGABIN, determinadas pelo Encaminhamento E27-4 e pelo
Encaminhamento E29-8, respectivamente, nallota Te'cnica n° 04/2018/COPAB/DPA/PR,
nas Notas 'I‘cnicas n° 004/2018, n° 006/2018, n° 007/2018, n° 010/2018 e
013/2018/CT-IPCT/CIF da Cffinara T&nica Indfgena e Povos e Comunidades
Tradicionais (CT-IPCT), nos Encaminhamentos E24-10, E26-8 e E28-14, registrados em
Atas das Reunii5es Ordinffiia do CIF, na Decis&) da Presi&ncia do CIF n° 03, de
19/09/2018, e as atribuicCies deste (lifflo colegiado, o CONIITE INTERFEDERATIVO
delibera:
DeliberacAo do CIF:

1) Referendar a Decis'go n° 03, de 19 de setembro de 2018, emanada pela
Presidente do CIF com fulcro no inciso IX do art. 8° do Regimento Interno deste
referente ao indeferimento do recurso administrativo apresentado pela
Samarco, por meio do Documento SEI Ibama n° 3340509, protocolado no
Processo 02001.027994/2018-64.

2) Ratificar o contedo das DeliberaOes do CIF 161/2018 e n° 188/2018, e das
NotificaOes 07/2018-DCFGABIN e 12/2018-DCFGABIN, concluindo pelo
descumprimento da obriga4o de fornecimento de 4 -ua po.ffivel para consumo
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humano na Comunidade de DegredolES, com consequente imposiato das
penalidades previstas nos paragrafos terceiro e decimo da Clausula 247 e no caput
da Clausula 249 do TTAC, mantendo-se as multas punitiva e
contabilizada por 23 (vinte e tre's) dias, conforrne disposto no Memorial de
Calculo anexo (Documento SEI Ibama n° 3229399).
3) Reiterar a Notifica0o a SAMARCO para efetuar o pagamento do montante de
R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, em
raz'aio da multa punitiva de R$50,000,00 (cinquenta mil reais) e da multa diaria de
R$10.000,00 (dez mil reais) por dia.
4) Caso seja comprovada que nk, ha rela"ao de nexo causal entre a qualidade da
agua de Degredo e o rompimento da barragem de Fund`a'o, os valores gastos com
o fornecimento de agua seffio convertidos em medidas compensatbrias, previstas
na Clausula 232 do TTAC. Por outro lado, os valores devidos a titulo de multa,
previstos no item 3 desta Deliberao, em raz -ao do atraso do fornecimento de
agua para a Comunidade de Degredo, n"ao seraO de forma alguma considerados
como abarcados no teto de aOes compensat6rias preconizados na Claustda 232
do TTAC.
5) O valor total das duas multas devera ser depositado em conta bancaria da
Fundao Renova criada especificamente para esta finalidade, ficando segregado
ate a devida
em medidas compensat4rias adieionais n:o previstas no
TTAC, na forma do paragrafo primeiro da Clausula 250 do TTAC, a serem
realizadas em Degredo, seguindo as diretrizes da CT-IPCT, mediante oitiva da
referida Comunidade, conforme determinado no Encaminhamento E28-14,
registrado em Ata da 28a ReuniaO Ordinaria do CIF.
6) Findo o prazo previsto no item 3 desta Delibera0O, e constatado o
inadimplemento, aplicar-se-a o disposto no paragrafo quinto da Clausula 247 do
TTAC, para que a Vale S/A e a BHP Billiton Brasil Ltda. assumam a obriga0o
pelo pagamento das multas, na proporOo de 50% (cinquenta por cento) para cada
uma das empresas, sem prejuizo das demais penalidades previstas no Acordo, da
fixaao de novo prazo para adimplemento e da continuidade da aplica0o das
multas punitiva e diaria, nos termos do TTAC.

Vithria, 28 de setembro de 2018.

Su y ara Vaz mmarAes Aratijo,
Presidente do COMITE INTERFEDERAT
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