COMITÊ INTERFEDERATIVO

Deliberação CIF nº 267, de 27 de março de 2019.

Trata vas para o início da Revisão
Ordinária do TTAC, conforme Cláusula
203.

Em atenção ao TERMO DE TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e ao TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov), celebrados entre órgãos e en dades da
União, dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e
as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda.; e

Considerando o deﬁnido na Cláusula 203 do TTAC, na Deliberação CIF nº 81/2017, nas
Revisões Extraordinárias nº 01, nº 02 e nº 03, na Nota Técnica nº 05/2017 SECEX/CIF, e as
atribuições deste órgão colegiado, o COMITÊ INTERFEDERATIVO delibera:

1.
A Fundação Renova deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
aprovação desta deliberação, documento que evidencie, de maneira clara, a situação de todos os
Programas previstos no TTAC, incluindo as Cláusulas vinculadas a cada um deles.
2.
A Fundação Renova deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
aprovação desta deliberação, proposta para atendimento a Cláusula 203 do TTAC, indicando a
metodologia que será utilizada para revisão dos Programas.
3.
A Fundação Renova deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
aprovação desta deliberação, relação dos Programas e Cláusulas que a Fundação entende que devem
ser revisados, apresentando jus ﬁca va técnica e jurídica preliminar para tal revisão, levando em
consideração as propostas elencadas na Nota Técnica 05/2017 SECEX/CIF, a qual, além dos demais
temas que trata, possui menção à inclusão dos Municípios de Ouro Preto/MG, Ponte Nova/MG e
Anchieta/ES em determinadas cláusulas do TTAC.
4.
Deverá ser observado o mecanismo de par cipação social dos a ngidos prevista no
TAC-Gov durante todo o processo de revisão ordinária.

Vitória/ES, 27 de março de 2019.

Deliberação CIF 267 (4704741)

SEI 02001.001577/2016-20 / pg. 1

(assinado eletronicamente)
THIAGO ZUCCHETTI CARRION
Presidente Substituto do Comitê Interfederativo
Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, Procurador-Chefe,
em 29/03/2019, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 4704741 e o código
CRC F0BAB97C.
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