COMITt. INTERFEDERATIVO

Delibera0o n° 192, de 31 de agosto de 2018.

Aprova as Bases Minimas para a execu0o do
Programa de Prote0o Social pela Funda0o
Renova, nos termos da Nota Thcnica n°
02 4/201 8/CTOS-CIF.

Em ateneM ao TERMO DE TRANSA0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), firmado entre UniM, Estados de Minas Gerais e do Espirito. Santo, e as empresas
Samarco Minerae`ao SIA, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA.;
Em ateneM ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANA (TACGov), celebrado entre (5r4os e entidades da UniM, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, as empresas Samarco MineraeM S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil
LTDA., Ministerio PUblieo Federal, Ministerios Pnblicos dos Estados de Minas Gerais e
do Espirito Santo, Defensoria Publica da UniM e Defensorias Pablicas do Estado de
Minas Gerais e do Espirito Santo, homologado na 12a Vara Federal da SeeM Judiciaria
de Minas Gerais; e
Considerando o definido nas Clausulas 54 a 58 do TTAC, na Nota Tecnica n°
024/2018/CTOS-CIF, e nas atribui0es deste orgao colegiado, o COMITE
INTERFEDERATIVO delibera:
Delibera4o do CIF:

1) Aprovar as Bases Minimas para o inkio da execuc g- o do Programa de
Prote0o Social pela FundaeM Renova, conforme Clausula 58 do TTAC, nos
termos da Nota Tecnica 024/2018/CTOS-CIF, em especial as seguintes
diretrizes:
a. sejam preservados os direitos dos atingidos assegurados a um programa
de cunho reparatrio, interdisciplinar e autnomo — sem confusM com
outros programas que com ele dialoguem;
b. seja assegurado o carater reparatOrio do Programa de ProteeM Social
(PPS), salvo o caso de efetiva comprovaeM da impossibilidade de
reparaeM diante do Sistema CIF;
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c. seja desenvolvido metodo de acompanhamento das aOes e resultados do
PPS, com acesso a todos os entes envolvidos e responsaveis pela
fiscalizaenao da eficifficia do Programa;

d. seja assegurado o atendimento a todas "farnilias e individuos impactados",
inclusive aos indiretamente impactados, na medida de seu dano;
e. sejam respeitadas as Politicas Kiblicas da Assistencia Social, garantindose a continuidade dos servicos ofertados no SUAS, em conformidade com
as diretrizes e principios organizativos do Sistema, como a necessaria
integralidade das ac'cies socioassistenciais, sem oneracao indevida da
sociedade com prejuizo das responsabilidades do poluidor-pagador;
f. sejam recebidas e proeessadas, com a maior urgencia possivel, as medidas
de responsabilidades da Fundacao Renova que nao forem afetas ao PPS,
mas que possam comprometer sua eficiencia (por exemplo, aquelas
ligadas aos Programas de Auxilio Emergencial e de Ressarcimento dos
0rgaos PUblicos); e
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seja considerado que a protecao social envolve tambem a garantia de
condic6es de subsistencia a populacao atingida, considerando acesso
agua e seguranca alimentar.

2) Determinar que a Fundacao Renova proceda a revisao, em ate 30 (trinta) dias, do
documento de Definicao do Programa de Protecao Social (Escopo do Programa)
e incorpore as Bases Minimas contidas na Nota Tecnica 024/2018/CTOS-C1F.
3) O prazo previsto no item 2 nao e impeditivo para execuc'ao das acUs urgentes e
de consenso entre a CTOS e a Fundacao Renova.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018.
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