COMITE INTERFEDERATIVO

Deliberaao n° 238, de 30 de novembro de 2018.

Aplica penalidade pelo descumprimento da
CMusula 93 do TTAC e determina ajustes nas
aOes de apoio psicopedaggico para alunos e
profissionais de escolas impactadas em
Mariana/MG e Barra Longa/MG.

Em atencao ao TERMO DE TRANSAA0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNAWA (TACGov), celebrado entre cirgalos e entidades da Uniao, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, Ministerios Pablicos, Defensorias Pablicas e as empresas Samarco
Mineracao S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda.; e
Considerando o definido nas Clausulas 89 a 94 e 247 a 252 do TTAC, nas DeliberaOes
do CIF 176/2018 e n° 183/2018, na Notificacao n° 09/2018-DCl/GABIN, nas Notas
Tecnicas n° 09/2018, n° 14/2018 e n° 15/2018 da Camara Tecnica de Educac^ao, Cultura,
Lazer, Esporte e Turismo (CT-ECLET), no Oficio da Fundacao Renova n°
OFI.N11.082018.3818 (Documento SEI Ibama n° 3114037), e as atribuice ■ es deste 6rg"o
colegiado, o COMITE INTERFEDERATIVO delibera:
Deliberaelio do CIF:

1) Determinar a Fundacao Renova que realize o ajuste conceitual e metodolagico
- da
necessario para o atendimento da Clausula 93 do TTAC, conforme instruc cies
Nota Tecnica n° 15/2018 da CT-ECLET e demais documentos anexos.
2) Fixar multa punitiva de R$1.000.000,00 (um milbao de reais) em razao do
descumprimento da obrigacao prevista no caput da Clausula 93 do TTAC, em
virtude dos beneficios perdidos por alunos e profissionais das escolas impactadas,
no periodo de marco de 2016 a outubro de 2018, conforme disposto nos paragrafos
terceiro e setimo da Clausula 247 do TTAC.
3) O valor da multa previsto no item 2 desta Deliberacao, a ser pago pela SAMARCO,
devera ser depositado em conta bancaria da Fundacao Renova criada
especificamente para esta finalidade, na forma do paragrafo segundo da Clausula
250 do TTAC, ficando segregado ate a devida utilizacao em medidas
eoxnpensatrias adicionais complementares ao Programa de Recuperacao das
Escolas e Reintegracab da Comunidade Escolar, as quais serao definidas em
comum acordo entre os municipios de Barra Longa e Mariana, com posterior
aprovacalo da CT-ECLET e validacao do CIF.
Belo Horizonte/MG, 30 de novembro de 2018.
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