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COMITÊ INTERFEDERATIVO

Deliberação CIF nº 557, 03 de dezembro de 2021.
Aprova pleitos dos municípios de Tumiritinga, Santa Cruz do
Escalvado, Caratinga, Bugre, Belo Oriente, Aimorés, Bom Jesus do
Galho, CIMVALPI, Barra Longa, Córrego Novo no âmbito do
"Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de
Resíduos Sólidos".
Em atenção ao TERMO DE TRANSAÇÃO E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC) e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANÇA (TAC-Gov.)
celebrados entre órgãos e entidades 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 disposto nas Cláusulas 169 e 170 do TTAC, nas Notas Técnicas nº 89, 90 e 91 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água
(CT-SHQA) e nas Deliberações nº 43/2017 e nº 268/2019 do CIF, que deﬁniram um conjunto de critérios para aplicação dos recursos ﬁnanceiros previstos no
âmbito do “Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos” em conformidade com o TTAC, bem como as atribuições
deste órgão colegiado, o COMITÊ INTERFEDERATIVO delibera:
1.
Aprovar o novo de pleito apresentado pelo município de Tumiritinga para aquisição dos terrenos de implantação da ETE na sede do município
e distrito de São Geraldo do Tumiritinga e estações elevatórias de esgoto da sede, no valor de R$ 1.250.000,00, (um milhão duzentos e cinquenta mil
reais). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Tumiritinga quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 94 da CT-SHQA no
que diz respeito às ações de esgotamento sanitário:
Valor teto estimado para esgotamento sanitário

R$ 4.254.293,76

Pleitos vigentes para sistema de esgotamento sanitário (SES)
Elaboração de projetos de SES da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga

R$ 350.000,00

Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede

R$ 1.750.000,00

Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga

R$ 750,000.00

Saldo disponível no teto para ações de esgotamento sanitário

R$ 1.404.293,76

Pleitos considerando a aprovação do novo pleito solicitado
Elaboração de projetos de SES da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga

R$ 350.000,00

Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede

R$ 1.750.000,00

Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga

R$ 750,000.00

Aquisição de terreno para SES da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga e estações elevatórias de esgoto na sede

R$ 1.250.000,00

Saldo no teto para ações de SES, considerando aprovação do pleito

R$ 154.293.76

Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

2.
Aprovar a alteração de pleito apresentado pelo município de Santa Cruz do Escalvado para elaboração de projetos de engenharia de sistemas
de esgotamento sanitário – SES da sede e excluindo o distrito de Zito Soares do escopo, no valor de R$ 325.925,16 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos
e vinte e cinco reais e dezesseis centavos). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Santa Cruz do Escalvado quanto ao pleito
avaliado na Nota Técnica nº 97 da CT-SHQA no que diz respeito a esgotamento sanitário:
Valor teto estimado para esgotamento sanitário

R$
4.254.293,76

Pleitos já aprovados para esgotamento sanitário
Elaboração de projetos de engenharia para a Sede e Distrito de Zito Soares

R$ 150.000,00

Elaboração de estudos de concepção nos povoados de Porto Plácido, Antônio Joaquim, Córrego Henriques, Facão de Baixo, Chacrinha, São João e
R$ 100.000,00
Cristal
Elaboração de estudo de concepção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já existente no Distrito São José da Vargem Alegre

R$ 20.000,00

Saldo atual disponível no teto - SES

R$
3.984.293,76

Pleitos considerando a aprovação da alteração do pleito
Elaboração de projetos de engenharia para a Sede do município

R$ 325.925,16

Elaboração de estudo de concepção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já existente no Distrito São José da Vargem Alegre

R$ 20.000,00

Elaboração de estudos de concepção nos povoados de Porto Plácido, Antônio Joaquim, Córrego Henriques, Facão de Baixo, Chacrinha, São João e
R$ 100.000,00
Cristal
R$
3.808.368,60

Saldo remanescente no teto - SES
Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

3.
Aprovar a alteração de pleito apresentada pelo município de Caratinga para elaboração das complementações e revisões dos Estudos de
Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto
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Seguro), no valor de R$ 625.700,41, (seiscentos e vinte e cinco mil setecentos reais e quarenta e um centavos). O Quadro a seguir apresenta a compilação
dos dados do município de Caratinga quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 95 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de esgotamento sanitário:
Valor teto estimado para esgotamento sanitário

R$ 16.877.571,20

Pleitos já aprovados para esgotamento sanitário
Elaboração de projetos executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas
(incluindo bairro Porto Seguro)

R$ 333.535,29

Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga.

R$ 15.000.000,00

Saldo remanescente atual para ações de SES

R$ 1.251.870,79

Pleitos considerando a aprovação da alteração do pleito
Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)

R$ 625.700,41

Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga.

14.707.834,88

Saldo remanescente no teto considerando as aprovações - SES

R$ 1.251.870,79

Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

4.
Aprovar novo de pleito apresentado pelo município de Bugre para aquisição do terreno para implantação da ETE na sede, no valor de R$
200.000,00, (duzentos mil reais). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Bugre quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº
98 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de esgotamento sanitário:
Valor teto estimado para esgotamento sanitário

R$ 4.254.293,76

Pleitos vigentes para esgotamento sanitário
Elaboração de projetos de SES das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre

R$ 154.986,12

Implantação do SES das localidades de Bugre (sede), Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre

R$ 4.099.307,64

Pleitos considerando a aprovação do novo pleito solicitado
Aquisição do terreno para implantação da ETE na sede de Bugre

R$ 200.000,00

Elaboração de projetos de SES das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre

R$ 154.000,00

Implantação do SES das localidades de Bugre (sede), Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre

R$ 3.899.307,64

Saldo remanescente no teto considerando as aprovações - SES

R$ 0,00

Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

5.
Aprovar novo pleito apresentado pelo município de Belo Oriente para aquisição de equipamentos e veículo, sendo esses: (01) Caminhão tipo
baú, (01) carroceria fechada tipo baú, (07) triciclos para coleta com carreta, (02) prensas enfardadeiras, (02) balanças mecânicas, (02) elevadores de carga,
(34) conjuntos de lixeiras para Coleta Seletiva com duas unidades, (25) conjuntos de lixeiras para Coleta Seletiva com quatro unidades e (04) contêineres, no
valor de R$ 443.710,01 (quatrocentos e quarenta e três reais setecentos e dez reais e um centavo). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do
município de Belo Oriente quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 96 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de resíduos sólidos:
Valor teto estimado para resíduos sólidos em Belo Oriente

R$ 1.102.965,05

Valor da solicitação do novo pleito - Aquisição de equipamentos e veículos, sendo esses:(01) Caminhão tipo baú, (01) carroceria fechada tipo
baú, (07) triciclos para coleta com carreta, (02) prensas enfardadeiras, (02) balanças mecânicas, (02) elevadores de carga, (34) conjuntos de
lixeiras para Coleta Seletiva com duas unidades, (25) conjuntos de lixeiras para Coleta Seletiva com quatro unidades e (04) containers.

R$ 443.710,01

Saldo remanescente disponível

R$ 659.255,04
Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

6.
Aprovar a alteração de pleito de valor apresentado pelo município de Aimorés para aquisição do terreno para implantação da ETE na sede, no
valor de R$ 500.000,00, (quinhentos mil reais). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Aimorés quanto ao pleito avaliado na
Nota Técnica nº 99 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de esgotamento sanitário:
Valor teto estimado para esgotamento sanitário

R$ 9.926.685,45

Pleitos vigentes para sistema de esgotamento sanitário (SES)
Elaboração de projetos de SES da sede do município

R$ 400.000,00

Aquisição de terreno para implantação SES

R$ 200.000,00

Saldo disponível no teto para ações de esgotamento sanitário

R$ 9.326.685,45

Pleitos considerando a aprovação de alteração de pleito solicitado
Elaboração de projetos de SES da sede do município

R$400.000,00

Aquisição de terreno para implantação de SES

R$ 500.000,00

Saldo no teto para ações de SES, considerando aprovação do pleito

R$ 9.026.685,45

Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

7.
Aprovar novo de pleito apresentado pelo município de Bom Jesus do Galho para aquisição do terreno para implantação da ETE no Distrito de
Revés do Belém, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). E implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém, no
valor de R$ 6.757.774,92 (seis milhões setecentos e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). O Quadro a seguir
apresenta a compilação dos dados do município de Bom Jesus do Galho quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 100 da CT-SHQA no que diz respeito às
ações de esgotamento sanitário:
Valor teto estimado para esgotamento sanitário

R$ 7.090.489,61

Pleitos vigentes para esgotamento sanitário
Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE (sede)**

R$ 250.000,00

Implantação do SES na sede do município

R$ 6.627.774,92

Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém

R$ 212.714,69
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Pleitos considerando a aprovação das alterações solicitadas
Aquisição de imóvel para implantação da ETE no Distrito de Revés do Belém

R$ 120.000,00

Implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém

R$ 6.757.774,92

Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém

R$ 212.714,69

Saldo no teto para ações de SES, considerando aprovação do pleito

R$ 0,00

** O pleito foi aprovado pela Fundação Renova sem passar pela análise da Câmara Técnica e aprovação do Comitê Interfederativo devido a um entendimento anterior,
pelo qual a Fundação Renova poderia proceder com a aprovação de pleitos para aquisição de terreno sem a necessidade de análise da Câmara Técnica e do CIF.
Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

8.
Aprovar novo pleito apresentado pelo Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI/MG) para aquisição de 29
contêineres caçamba tipo roll on off de capacidade mínima de 30m³, no valor de R$ 811.050,15 (oitocentos e onze mil cinquenta reais e quinze centavos), e
que poderão ser complementados posteriormente com a correção do saldo dos rendimentos financeiros. O Quadro a seguir apresenta a compilação dos
dados do consórcio CIMVALPI quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 101 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de resíduos sólidos:
Valor do pleito aprovado - Elaboração do PIGIRS/ CIMVALPI

R$ 1.807.034,15

Valor contratado para elaboração do PIGIRS/ CIMVALPI

R$ 995.984,00

Saldo remanescente disponível

R$ 811.050,15

Aquisição de containers

R$ 811.050,15**

Diferença do saldo disponível e valor da solicitação do novo pleito

- R$ 432.742,00

Valor disponível de correção IPCA

R$ 432.742,00

Saldo do pleito

R$ 0,00

** Após a licitação o município solicitará a utilização dos rendimentos do IPCA para complementar o valor necessário para aquisição dos containers.

9.
Aprovar novo pleito apresentado pelo município de Barra Longa para aquisição de terreno, onde será implantada a Usina de Triagem e
Compostagem (UTC) e onde já se encontra construída a Estação de Transbordo (ET), no valor de R$ 527.340,00 (quinhentos e vinte sete mil, trezentos e
quarenta reais). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Barra Longa quanto ao pleito avaliado na Nota Técnica nº 102 da CTSHQA no que diz respeito às ações de resíduos sólidos:
Valor teto estimado para resíduos sólidos

R$ 869.523,81

Pleitos já aprovados para resíduos sólidos
Elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do CIMVALPI

R$ 130.428,57

Elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos, elaboração do licenciamento ambiental e
definição de obras, visando a implementação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC)

R$ 100.000,00

Pleito solicitado nesta Nota Técnica para resíduos sólidos
Aquisição de terreno onde será implantada a Usina de Triagem e Compostagem (UTC) e onde já se encontra
construída a Estação de Transbordo (ET)

R$ 527.340,00

Valor remanescente considerando o novo pleito

R$ 111.755,24

Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

10.
Aprovar novo pleito apresentado pelo município de Córrego Novo para aquisição de caminhão basculante, no valor de R$ 457.000,00
(quatrocentos e cinquenta e sete mil reais). O Quadro a seguir apresenta a compilação dos dados do município de Córrego Novo quanto ao pleito avaliado
na Nota Técnica nº 102 da CT-SHQA no que diz respeito às ações de resíduos sólidos:
Valor teto estimado para resíduos sólidos

R$ 472.699,31

Pleito solicitado nesta Nota Técnica para resíduos sólidos
Aquisição de caminhão basculante

R$ 457.000,00

Valor remanescente considerando o novo pleito

R$ 15.699,31

Nota: Esses valores não incluem a correção do saldo referente aos rendimentos financeiros.

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2021
(assinado eletronicamente)
THIAGO ZUCCHETTI CARRION
Presidente Suplente do Comitê Interfederativo
Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, Presidente do Comitê Interfederativo Suplente, em 06/12/2021, às 16:50,
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 11468196 e o código
CRC 64CC76A5.
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