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Nota Tacnica n°. 09/2018/CTPDCS/CIF

ASSUNTO: PROGRAMA DE COMUNICACAO, PARTICIPAAO, DIALOGO E CONTROLE SOCIALFASE: DEFINIA0 DO PROGRAMA (PG 06) — versk) Outubro de 2018

SUMARIO EXECUTIVO

1.
2.

3.

As clausulas de 59 a 72, da SUBSEA. 0 1.6 do Termo de Transacao e Ajustamento de Conduta —
TTAC estabelece o Programa de Comunicacao, Participacao, Dialogo e Controle Social.
A Fundacao Renova apresentou para Camara Tacnica de Comunicacao, Participacao, Dialogo e
Controle Social (CT-CDPCS) a versao 4 da Definicao do Programa, na data de 26 de outubro de
2018.
A Camara Tacnica de Participacao, Dialogo e Controle Social, reunida no periodo de 8 e 9 de
novembro de 2018, em Belo Horizonte / MG, apresenta a nota tacnica a seguir.

ANALISE

4.

0 documento analisado apresenta, de modo geral, as alterac5es solicitadas nas reuni5es
presenciais com a Fundacao Renova e de acordo com as notas tacnicas nmero 02/2018 e
07/2018 desta Camara Tacnica.
5. A Camara Tacnica de Participaca'o, Dialogo e Controle Social aprova, parcialmente, a entrega da
definicao do Programa de Comunicacao, Participacao, Dialogo e Controle Social (PG 06), do
Termo de Transacao e Ajustamento de Conduta — TTAC, exceto o pilar Ouvidoria, com as
seguintes recomendac5es:
a. Excluir do Programa os custos adicionais envolvidos na contrataca'o das Assessorias
Tacnicas aos atingidos. Essas contratac5es estao sob a agide do Ministario Pi,blico e nao
fazem parte do acompanhamento desta Camara Tacnica.
b. Apresentar outra forma de acesso as informaceies e relatOrios tacnicos que subsidiem a
promocao da transparancia sobre a atuac'ao da Fundaca'o Renova para o controle social,
nao ficando condicionado a demanda da equipe do pilar de Participacao e Dialogo Social.
c. Incluir no item 8.6.1 "Implantacao dos Canais de Relacionamento", os Centros de
Informacao e Atendimento, conforme versao anterior deste documento.
d. O pilar ouvidoria nao retrata as alterac5es solicitadas na Nota Tacnica 02/2018. Nao ha
qualquer referancia ao TAC Governanca, notadamente como a Clausula quadragasima
satima interferira na atuacao da ouvidoria.
e. Ainda sobre o pilar ouvidoria, e necessario:
i. a inclusao da explicacao da tipologia das dent:mcias e os critarios de grau de
criticidade das denncias;
ii. o treinamento para as equipes da ouvidoria para atribuicao da criticidade as
denncias;
apresentacao de evidancias que o denunciante recebeu e compreendeu o
resultado da apuracao de sua denncia.
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CONCLUS'A. 0

6. A Camara Tecnica estima o prazo de 10 dias para que a Fundacao Renova apresente a
reformulacao dos itens de sua competencia listados na presente Nota Tecnica, a contar a partir do
recebimento desse documento.
Belo Horizonte, 9 de novembro de 2018.
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