NOTA TECNICA CT-ECL - N2 12

Assunto: Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esportes e Lazer

Trata-se de programa reparat6rio e compensatario previsto nas clausulas 101 a 105 do Termo
de Transacao e Ajustamento de Conduta, cujo documento de defini48es foi protocolado junto
ao CIF em dezembro de 2017.
A Camara Tecnica de Educacao, Cultura e Lazer se posicionou sobre o mesmo em nnarco de
2018, por meio da Nota Tecnica n° 7. A Camara Tecnica tambem analisou a minuta de edital
de contratacao dos planos participativos dos municipias atingidos, acao relacionada ao projeto
de Fortalecimento institucional, ao qual apresentou as adequac6es necessarias a equipe
tecnica da Fundacao Renova.
Em maio do corrente, a Fundacao Renova protocolou nova versao do documento definicaes do
Programa, incorporando as recomendacOes apontadas pela CT. Um das questes pendentes,
no entanto, e o valor estimado para o Programa, que sera objeto de revisao orcamentaria ap6s
a elaboracao de cada projeto executivo, tendo como base estudos mercadol6gicos e as
referencias apontadas pela referida Nota Tecnica n 2 5 da CT-ECL. Alem da revisao
orcamentaria, a elaboracao dos projetos executivos sao imprescindiveis para a eficacia e
efetividade das ac'cies previstas no Programa;
Posteriormente, a Camara Tecnica solicitou informacOes detalhadas sobre as despesas ja
realizadas, bem como o cronograma de contrataceies dos cursos de capacitacao e de
publicacao de editais de apoio, que foram atendidas pela Renova
Em analise dessas informacOes pelos membros da Camara Tecnica, na 12 2 reuniao ordinaria
ocorrida em 18/06/2018, foi verificado que ha processos de contratacao em curso que nao
tiveram seus respectivos editais ou termos de referencia validados pela CT, como a
contratacao da elaboracao dos planos municipais participativos de Turismo, Cultura e Lazer e o
convenio com o Sebrae-ES.
A Camara Tecnica tambem estranhou a forma de contratacao adotada pela Fundacao Renova,
na modalidade carta-convite, o que, a nosso ver, nao atende, a contento, ao principio da
transparencia, que norteia o TTAC.
Em relacao aos Projetos Especiais de Desenvolvimento de Mariana e regiao da Foz
(documentos anexos), foi informado que os mesmos estao em fase final de validacao junto as
comunidades. No entanto, ainda nao foi apresentada uma projecao sobre os impactos
econOmicos e sociais que eles irao gerar nessas regies.
Diante do exposto, a CT-ECL define as seguintes provid e. 'ncias a serem tomadas pela
Fundao Renova para garantir a efickia do processo de elaborao do Programa e a
transparncia na sua irraplementao:
1 - Apresentar a CT-ECL as minutas de editais e termos de referencia para contratacao dos
servicos necessarios a execucao do Programa, antes de sua divulgacao e contratacao, para
validacao dos mesmos pela CT;

2 - Adequar os contratos em andamento es diretrizes e consideraOes da Cemara Tecnica, que
sereo expedidas 15 dias ap6s o recebimento dos mesmos pela coordena0o da Cemara
Tecnica.
3 — Divulgar oficialmente todos os processos de contrataeo, no sftio de internet
(www.fundacaorenova.ore.br ), de forma a garantir ampla publicidade aos mesmos;
4 - Estabelecer o prazo de ate 90 dias para que a Fundaeo Renova apresente os diagn6sticos
previstos na Cleusula 101 do TTAC para os novos rnunicipios incluidos pela Deliberaceo CIF n°
58;
5 - Apresentar os projetos executivos, detalhados, que compf5e o Programa de Apoio ao
Turismo, Cultura e Lazer, ate 30/08/2018.

Recomenda0es ao CIF:
- Aprovar o documento de definies do Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer, com os ajustes recomendados pela Nota Tecnica ng 12, da Cernara Tecnica de Educaceo,
Cultura e Turismo;
- Encaminhar os Projetos Especiais de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo em Mariana e
regieo da Foz para anelise e manifestaeo da Cemara Tecnica de Economia e Inovac'eo, no que
se refere aos potenciais de diversificaeo econt5mica e geraeo de renda para as comunidades
atingidas.

Belo Horizonte, 19 de junho de 2018.

oisio Lobles
Coordenador da Cernara Tecnica de Educa0b, Cultura e Turismo

