COMITEs INTERFEDERATIVO
Delibera0-to n° 253, de 18 de dezembro de 2018

Apresenta0o do Owamento da Fundado
Renova para o exereicio de 2019.

Em ateNk ao TERMO DE TRANSA0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANA (TACGov), celebrado entre &gAos e entidades da Unik, dos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, Ministthios Publicos, Defensorias PtIblicas e as empresas Samarco
Minerack S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda.;
Considerando que a FundacAo Renova n'Ao apresentou o Orcamento para o pr6ximo
exerdeio, devidamente aprovado pelas instAncias intemas da Fundac'ao, contendo
indicadores, metas e cronograma de cada Programa, no prazo estabelecido no parAgrafo
primeiro da ClAusula 188 do TTAC;
Considerando que o arquivo de apresentacAo do software Power Point apresentado pela
FundacAo Renova, na data de 07/12/2018, intitulado "Proposta de Orcamento para 2019",
nAo contthn detalhamentos acerca do cronograma de aportes e de composick do
patrimffiio da Fundack, conforme disposto na ClAusula 188 do TTAC;
Considerando que, nos termos do parAgrafo segundo da ClAusula 188 do TTAC,
prerrogativa do Comite Interfederativo indicar a necessidade de realizacAo de correceies,
readequaceies, bem como fazer questionamentos em relac'Ao As propostas de orcamento e
de plano de acAo, incluindo os projetos neles contidos, que deverk ser providenciados
ou respondidos no prazo de ate 30 (trinta) dias, prorrogAveis mediante justificativas;
Considerando que, nos termos do parAgrafo terceiro da ClAusula 188 do TTAC, o Comith`
Interfederativo tambthn poderA apresentar a Fundack Renova as prioridades e diretrizes
para elaborack dos Proj etos e do plano de ack;
Considerando que, nos moldes dos parAgrafos segundo e terceiro da ClAusula 190 do
TTAC, o orcamento anual deverA discrirninar os recursos destinados aos Programas
Socioambientais e Socioeconmicos, bem como, para cada urn deles, os valores alocados
em aciks de recuperacAo e compensack, e que o planejamento de cada Programa pode
ser avaliado e aprovado em separado, hip6tese em que eventuais penancias de um dos
Programas nAo impedern o inicio das aceies relativas aos Programas ja aprovados; e
Considerando o disposto na ClAusula Segunda, incisos III e VII, do TAC-Gov, e as demais
atribuiceies deste orgao colegiado, o COMITE INTERFEDERATIVO delibera:

Delibera4o do CIF:
1) Exigir a apresentacAo pela FundacAo Renova do orcamento detalhado para o
prximo exercicio, no prazo de 30 (trinta) dias, jA aprovado pelas instAncias
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internas da Fundac a- o, com seus indicadores, metas e cronograma de cada
Programa, considerando as diretrizes contidas no TTAC e TAC-Gov.
2) Indicar, como diretriz a ser seguida pela Fundacao Renova na apresentac'a'o do
orcamento, a discriminac'a'o de cada um dos Programas do TTAC, com os valores
alocados, de modo que o planejamento e orcamento de cada Programa possa ser
avaliado em separado, pelas Camaras 1 - cnicas do CIF.
3) O disposto nesta Deliberac"ao devera ser observado sem qualquer prejuizo da
continuidade de todos os Programas e aceies ja autorizados pelo CIF.

Vithria/ES, 18 de dezembro de 2018.

tOL-- f- (\:"

Suely Mara Vaz Gujiar"a"es Arailijo
Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO
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