COMITE INTERFEDERATIVO
Deliberao n° 225, de 30 de outubro de 2018
Reconhecimento
da
insuficie'ncia
dos
Programas do TTAC para reparwrio e
cornpensacio dos prejuizos causados aos
Municipios pela perda de arrecadaecio de
tributos decorrente da paralisavdo da Usina
Hidreltrica Risoleta Neves.
Em atenek ao TERMO DE TRANSA;k0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC) e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANYk (TACGov), celebrado entre (5rgAos e entidades da Unik, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, as empresas Samarco Mineraek S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil
LTDA., Ministerios PiThlicos e Defensorias PUhlicas; e
Considerando o definido nas Clausulas 79 a 81 e 203 e 204 do TTAC, na Nota Tecnica
n° 65 da Camara Tecnica de Economia e Inovaek (CTEI), no Relathrio da Auditoria
extema independente Ernst & Young (EY), que analisou o Estudo de impacto ecoffimicofinanceiro aos municipios de Rio Doce/MG e Santa Cruz do Escalvado/MG, pela
paralisaek das atividades da UHE Risoleta Neves (SEI Ibama n° 3639975), e as
atribuie'cies deste &g'ao colegiado, o COMITE INTERFEDERATIVO delibera:
Delibera4o do CIF:

1) Reconhecer, nos termos dos paragrafos primeiro e segundo da Clausula 203 do
TTAC, que os Programas do TTAC sao insuficientes para reparar, mitigar e
compensar os impactos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundk nos
municipios prejudicados com perda de arrecadaek de tributos decorrente da
paralisaek da operaek da Usina Hidreletrica Risoleta Neves.
2) Determinar o inicio da revisk do Programa de Recuperaek do Reservathrio da
UHE Risoleta Neves, colhendo-se inforrnae'des da Unik, do Estado de Minas
Gerais, dos municipios, da Fundaek Renova e da CT-GRSA, da CTEI e da CTINFRA, tendo em vista o disposto no item 1.
3) Considera-se que os municipios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado,
localizados em Minas Gerais, devem ser contemplados com medidas reparatrias
decorrentes da paralisaek da UHE Risoleta Neves.
4) Independentemente dos itens acima, as C'amaras Tecnicas pertinentes do CIF, em
conjunto com a Fundaek Renova, devem estruturar programa de reparaeAo dos
danos aos municipios decorrentes do rompimento da Barragem de FundAo, para
aprovaek a partir de mareo de 2019, nos termos da Clausula 203 do TTAC.

Brasilia/DF, 30 de outubro de 2018.
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Presidente do Comites Interfederativo

