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Nota T6cnica n 2 32/2020

Assunto: Prop5e ao CIF que a Funda0o Renova elabore um novo projeto, com uso de recursos

■

compensat6rios, para incorpora0o ao Programa 11 (PG 11), RECUPERAQ 0 DAS ESCOLAS E
REINTEGRP40 DA COMUNIDADE ESCOLAR, em atendimento a demanda surgida no knbito
do Plano de Desenvolvimento Integrado Mineiro Capixaba.

Trata-se de proposta ao Comit" Interfederativo para que a Fundak Renova elabore e
implemente um novo projeto na kea educacional, com uso de recursos compensatqrios, para
realizack de novas ac6es para atendimento da popula0o atingida pelo desastre de Fundk,
em especial a popula0o em idade escolar.
Por intermklio do objetivo direto de qualificack da oferta de educak p6blica, objetiva-se
indiretamente o impacto na ampliack da frequthicia e aprendizagem dos estudantes nas
regi6es atingidas, com transbordamento para a qualidade de vida populacional,
desenvolvimento econ6mico e social.

1. DA PERTINNCIA
1.1 Esta Nota Tknica apresenta a demanda por um novo projeto no knbito do PG 11, para
avalia0o do Comite Interfederativo (CIF). Considera-se que o projeto a ser desenvolvido amplia
as obriga0es do PG 11, previstas nas Clkisulas 89 a 94 do Termo de Transa0o e Ajustamento
de Conduta (TTAC). Essas clkisulas fazem parte da Subseck 111.1 que estabelecem o Programa
de Recuperack das Escolas e Reintegrack da Comunidade Escolar (PG 11), de cunho
reparat6rio.
1.2 Importante frisar, a proposta atual visa a manuteNk dos projetos ja contemplados no PG
11, de cunho reparatqrio. E, em adick a eles, prop6e-se a revisk do PG 11 para incorporack
de um novo projeto, esse de cunho compensatqrio, para atendimento de toda a kea
socioecon6mica impactada pelo rompimento da barragem, ou seja, sua execuck
compreendera todos os municipios impactados em Minas Gerais e Espirito Santo.
1.3 A Deliberack CIF n 2 176, de 29 de junho de 2018, aprovou o PG 11, Programa de
Recuperack das Escolas e Reintegrack da Comunidade Escolar, composto por um processo e
quatro projetos, a serem executados pela Fundack Renova (FR), circunscrito a kea "de Funcik
at Candonga", como descrito nas clusulas da subse0o 111.1 do TTAC.
1.4 A CT-ECLET, conforme Regimento Unico das Ckriaras Tknicas do CIF, tem a compet&lcia
para auxiliar o CIF a orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar o "programa de recuperack
das escolas e reintegrack da comunidade escolar, previsto na Clkisula 8, inciso III, alinea "a", e
nas ClkJsulas 89 a 94 do TTAC" (Art. 13, inciso I, do Regimento
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1.5 A CT ECLET, portanto, apresenta nesta Nota Thcnica uma proposta para auxiliar o CIF em sua
finalidade de orientar o trabalho relacionado ao Programa 11, buscando, assim, o cumprimento
da necessidade prevista no TTAC de "recuperack, mitigack, remediack e reparack, inclusive
indeniza0o, pelos impactos socioambientais e socioecon6micos, quando possivel, causados
pelo rompimento da barragem 3 de Fundk, pertencente ao complexo minerkio de Germano,
em Mariana-MG, bem como presta0o de assist6ncia social aos IMPACTADOS".
1.6 Uma vez que cabe a Fundack Renova a responsabilidade de "gerir e executar todas as
medidas previstas nos PROGRAMAS SOCIOECONMICOS e SOCIOAMBIENTAIS" (Clthisula 209
do TTAC), prop6e-se ao CIF que oriente a Fundack Renova a elaborar e implementar um novo
projeto na kea educacional, considerando as informaciies contidas nesta Nota Thcnica.

2. BREVE HIST(SRICO
2.1 Ao longo de 2019 os governos dos Estados de Minas Gerais e Espirito Santo realizaram
sucessivas aproximaceSes para a construck de uma agenda integrada de desenvolvimento da
regik atingida pelo colapso, em 5 de novembro de 2015, da estrutura operada pela mineradora
Samarco, a barragem que liberou mais de 39 milh6es de m 3 de rejeito, que escoaram por uma
extensk de 670 quil6metros de cursos de 4ua, desde o municipio de Mariana/MG ate a foz
em Linhares/ES - a maior parte pelo Rio Doce.
2.2 Como fruto dessa aproximack, os dois estados passaram a colaborar na elaborack do
Plano de Desenvolvimento Integrado Mineiro Capixaba para a Bacia do Rio Doce, orientado para
a efetivack e fortalecimento das politicas pbIicas nas keas ambiental e socioecon6mica,
visando a recupera0o e o desenvolvimento das regi6es atingidas, considerando suas
similaridades e suas particularidades.
2.3 Em reuni'des realizadas internamente dentro dos governos, e posteriormente entre
membros das Secretarias de Estado de Educac'k de ambos os estados, e representantes das
prefeituras atingidas nas porc'des capixaba e mineira, desenhou-se a proposta de projeto que
ora se apresenta.
2.4 Cumpre observar, pois, que a apresentack do projeto em questk e fruto de articulack e
negociack entre os dois governos estaduais impactados pelo desastre, com intensa agenda de
reuni6es e interav3es entre o Comit6 Pro Rio Doce, constituido no Estado de Minas Gerais, e a
coordenack geral dos programas no Estado do Espirito Santo, sob responsabilidade da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos (SEAMA/ES), apoiado pela secretaria
executiva e tendo a Secretaria de Estado de Trabalho, Assist6ncia e Desenvolvimento Social
(SETADES/ES), a compet6ncia para monitorar a execuck dos programas de cunho
socioecon6mico.
2.5 Outrossim, a articulack para a elabora0o da atual demanda contou tamWri com a
participack ativa dos municipios atingidos, reunidos no F6rum Permanente dos Prefeitos do
Rio Doce. Para estes, a atenck para com a educack e fundamental para a superack do dano
difuso causado pelo rompimento da barragem, pelo potencial de alicercar o presente e o futuro
de reconstruck social e econ6mica das suas cidades.

a

C'amara Thcnica de Educa0o, Cultura, Lazer,
Esporte e Turismo -CT-ECLET

ComIt intertederativo

2.6 Assim sendo, essa proposta vai alem das medidas reparat6rias pactuadas no escopo do PG
11, previstas no TTAC e necesskias para superar os desafios impostos pelas consequkcias do
desastre. Diante da magnitude dos impactos e da dificuldade de revigorar a economia e os laps
sociais, os governos estaduais e municipais dos territ6rios atingidos avaliam que a amplia•o de
investimentos em educao e fundamental e complementar aos esfoNos em andamento.
2.7 Nesse contexto, a Secretaria de EducaO'o de Minas Gerais iniciou a proposta, amadurecida
pelas trocas com a Secretaria de Educa0o do Espirito Santo e os municipios atingidos, de
utiliza0o de parte dos recursos compensat6rios para a viabiliza0o de aOes adicionais, que
busquem qualificar os processos, equipamentos e instalaOes para o fortalecimento da
educa0o publica. A presente proposta considera como principios, que:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

A educa0o formal tem papel fundamental para a recupera0o e fortalecimento das
estruturas sociais (No, 2000) e do desenvolvimento econmico (Barros, Henriques,
Mendona, 2002; Barros & MendoNa, 1997), nas escolas e nas cidades, com
transbordamento para a regrk) atingida em Minas Gerais e Espirito Santo.
A infraestrutura fisica das escolas e o ambiente escolar impactam na qualidade da
educao (Elali, 2003; Felicio & Fernandes, 2005; Soares Neto, 2013). Em estados ja
marcados por muitas difereNas, cuidar das condiOes bkicas de funcionamento escolar
uma das formas de aperfeivmr a oferta de educao publica e condiO"o indispenvel
para reduzir desigualdades de oportunidades.
Veiculos e equipamentos funcionais, nas cozinhas e salas de aula, laborat6rios e salas
de apoio aos profissionais das escolas, sao necesskios para a plena oferta dos serviv:is
educacionais. Na perspectiva dos alunos, o atendimento de suas necessidades, com
material e meios de transporte adequados, ajuda desde a aprendizagem ate a melhoria
do clima organizacional (Elali, 2003; Egami et al., 2006).
Ha uma necessidade de inova0"o das prkicas curriculares, com apoio da tecnologia,
para consolidar nas criaNas e jovens as habilidades bkicas para o pleno exercicio de
suas capacidades e competkcias digitais, dado o acesso ao mundo do conhecimento
disponivel pela internet (Barros et al., 2011; Miranda, 2006).
A expansk) da oferta de educa0o infantil em creches e pr&escolas, funOo prioritkia
dos municipios, conforme Artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases 1 (Brasil, 1996),
essencial. 0 aumento da oferta desse nivel de ensino e comprovado cientificamente
como o de maior retorno econ6mico e social para os estudantes e suas familias
(Heckman, 2011; Heckman, Grunewald e Reynolds, 2006), sendo inclusive meta do
Plano Nacional de Educaco 2014-2024 2 . Alki disso, a expans de educack) infantil
gera suporte para a reintegra
das familias a economia, pelo aumento do tempo
disponivel dos pais e responsveis para o trabalho.
A oferta de educao profissional favorece a promok) da continuidade nos estudos, a
formao dos jovens e adultos para o pleno exercicio de sua cidadania e para integrao
ao mercado de trabalho, em ocupaOes com maior produtividade e renda associada (Da

1 Lei Ng 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponivel em <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/19394.htm>.
Acesso em 8/1/2020
2 0 Plano Nacional de Educa0o (PNE) e uma lei em viOncia desde 25 de junho de 2014 e estabelece diretrizes,
metas e estrategias para os prximos dez anos da educa0"o brasileira. Desde a Constituio Federal de 1988, o Pais
tem a obriga0o de planejar o futuro de seu ensino, com o objetivo de oferecer uma educa0o com mais qualidade
para toda popula0o brasileira. Disponivel em <http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em 8/1/2020
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Silva Bispo, 2015; Mourshed, Farrell e Barton, 2013; Machado e Cury, 2009; Brasil,
1996).
A gestho estratgica, com aOes articuladas junto a parceiros externos com expertise no
tema, com colaborao entre os entes federados e com institui0es especialistas, ajuda
as administraOes de sistemas de educa0o e de unidades escolares a gerirem as
politicas e projetos de forma mais eficaz e eficiente (Dourado, 2016; Longo, 1996).

2.8 Destarte, essas consideravies apontam que os investimentos em educa0"o s ."(3 uma
alternativa vik/el para complementar a recupera0o, remedia0o e repara0o dos
impactos socioecon6micos ao longo da Bacia do Rio Doce.
2.9 A proposta em tela conta com a participao ativa dos governos estaduais e de
representantes das administraOes municipais. Mas n'"o somente deles. Houve manifesta0es
de especialistas que representam o Ministkio Pb1ico e de funcionkios da Funda'a'o Renova de
que educa`a'o e um eixo estruturante.
2.10 Por um lado, a Ramboll, consultoria contratada pelo Ministkio Pblico Federal (MPF) para
acompanhar os trabalhos da Funda'a'o Renova, exp6s em apresentao na 5g Reunffio do F6rum
de Prefeitos seu entendimento sobre "o que educa0o tem a ver com o desastre?". Entre os
argumentos, a proposta de que e fundamental "EDUCAR as criaNas e jovens para conhecer
melhor sua regi e se engajar em projetos atuais e futuros de desenvolvimento". Essa
manifesta0o — anterior discuss6es sobre a proposta apresentada nesta Nota Thcnica ECLET
32/2020 — comprova que a atual demanda tambkn responde a interpreta0o e expectativas da
Ramboll, diretamente, e do MPF, indiretamente, por terem ambos manifestado aprev) e apoio
ideia de ter na educa•o um alicerce para construo de uma nova realidade para a popula0"o
atingida.
2.11 Por outro lado, as equipes de governaNa e de educa0o e cultura da Fundg'a'o Renova, em
reunio realizada na sede da Secretaria de Estado de Educao de Minas Gerais, em 13 de agosto
de 2019, apresentaram seu entendimento de educak como eixo estruturante, para "garantir
que as aOes desenvolvidas na Agenda Integrada de Desenvolvimento promovam um legado de
desenvolvimento sustenthvel e inclusivo na Bacia do Rio Doce", dando prosseguimento aos
compromissos firmados no Oficio OFI.N11.042019.5981, de 10 de abril de 2019.
2.12 A atual proposta, nesta NT ECLET 32, da continuidade ao tema tratado na NT ECLET 19, de
8 de novembro de 2018, cuja recomendao ao CIF previa: "estabelecer o prazo de 90 dias para
que a Funda'a'o Renova apresente ao CIF uma proposta de aplicao de recursos
compensat6rios na kea educacional dos municipios atingidos, em comum acordo com a CT
ECLET e institui0es educacionais da regio", r"o encaminhada pela instituio ate o inicio de
2020.
2.13 Cumpre observar que o desenvolvimento dessa proposta foi realizado em harmonia com
as responsabilidades estatais de cada ente federado envolvido. Em busca de atender aos estados
e municipios, de acordo com suas necessidades e especificidades, foram realizadas reuni6es
entre o Governo de Minas Gerais e o Governo do Espirito Santo e entre os representantes dos
estados e municipios atingidos.
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3.5.2 Adiciona-se ao PG 11, com carater compensat6rio, o projeto oriundo da atual proposta,
qua I seja, o "Projeto estruturante de fortalecimento da educaao a ser elaborado e
executado pela Funda'ao Renova, de acordo com as normas e ritos adotados pelo sistema
CIF.
3.6 Cabe destacar a relevancia do projeto para compensa0o em todos os municiplos atingidos,
aberta a possibilidade de investimento em escolas distribuidas por todo o territ6rio dos
municiplos incluidos na area de impacto socioecon6mico.
3.6.1 Alunos migram entre escolas e alunos de famillas diretamente atingidas podem ja estar
estudando ou vir a estudar em outras escolas que nao aquelas unicamente circunscritas
territorialmente as comunidades atingidas diretamente pelo desastre.
3.6.2 Aplica-se a proposta de compensa0o com resiliencia, no sentido em que se recupera
a qualidade de vida da popula0o atingida e alcaNa-se um patamar, nao somente igual, mas
superior ao anterior ao desastre.
3.6.3 Investe-se na produO'o dos recursos mais necessarios para a supera0o dos desafios
impostos para a recupera0o social e econ6mica das cidades atingidas. Investe-se na sua
populgao. Investe-se nas pessoas distribuidas por todo o territ6rio atingido —especialmente
as mais vulneraveis, as criaNas e jovens de familias de baixa renda — sendo a maioria educada
nas escolas pbIicas locais. Sao as pessoas que continuarao sofrendo os efeitos do
rompimento da barragem, sao as pessoas que continuarao estudando os efeitos do
rompimento da barragem, sao as pessoas que continuarao vivendo nas cidades onde os
efeitos do rompimento da barragem se fizeram sentir de forma mais direta e dolorosa. E sao
as mesmas pessoas que, por geraOes, continuarao superando esses efeitos.
3.7 Para a traduao da proposta em projeto, a ser feita pela Fundaao Renova, aponta-se, de
forma nao exaustiva, a necessidade de buscar um modelo de operacionaliza0o simples e
eficiente, com clareza do publico alvo a ser atendido, em toda a regiao atingida pelo
rompimento, bem como com clareza dos responsaveis e prazos para realizaao de cada tipo de
investimento, definindo-se as metodologias para realiza0o, monitoramento e apurgao das
aquisiOes e obras, bem como a periodicidade para a prestaao de contas.
3.8 No ambito do projeto tamb&ri se deseja observar incentivos diretos para a contrata0o da
mao de obra e dos empreendedores locais, favorecendo o investimento econmico e
incentivando o desenvolvimento socioecon6mico regional. A modelagem devera levar em conta
que ser'ao realizadas diversas obras e a equipagem de varias unidades individuais, de pequeno
e mklio porte, com alto potencial desses investimentos impactarem a cadeia produtiva local,
gerando empregos e movimenta0"o de recursos financeiros.
3.9 Por conseguinte, o investimento estruturante em educa0o tem um carater econ6mico de
curto prazo, pela movimentaao econ6mica de recursos e pela liberaao dos responsaveis nos
domicilios para exercer atividades profissionais — como exemplo, das maes com maior
disponibilidade para o mercado de trabalho, nos casos de constru0o de creches — e um carater
econ6mico de longo prazo, pela forma0"o mais qualificada do capital humano nos municipios
atingidos. A melhoria nas instalaOes publicas e seus materiais gerara a perceigao de impacto
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Constru0o e reforma de creches e pr&escolas

•
•
•
•

Execuo de obras para escolas de ensino fundamental
Adequa0o do mobilikio escolar e veiculos
Consultoria para gestho estratgica na kea educacional

3.3.1 Em construo e reforma de creches e pr&escolas enquadram-se a execuo de obras
para o provimento de novas instalaOes destinadas ao atendimento educacional de crianas
de 0 a 3 anos de idade e de 4 a 5 anos de idade.
3.3.2 Em execu0o de obras para escolas de ensino fundamental se encaixam geles em cinco
categorias: amplia0o, constru0o, reforma, acessibilidade e quadra esportiva. O objetivo
garantir o funcionamento adequado das unidades escolares municipais nas cidades
atingidas, por meio do provimento adequado de infraestrutura em algumas das escolas
existentes ou pela constru0o de novas unidades.
3.3.3 Em adequao do mobilikio escolar e veiculos prev&se a aquisi0o de equipamentos,
mciveis e meios de transporte para a realiza0o de atividades educacionais.
3.3.4 Por fim, prev&se a possibilidade de contratao de consultoria especializada para
apoio na gestho educacional. 0 impacto de contar com uma consultoria tknica, com foco
no apoio e capacitak das equipes municipais da kea de educa0o, considerando seus
contextos e singularidades, tem grande potencial de fortalecer o combate ao abandono
escolar, a redu0o das desigualdades educacionais, elevando assim os indicadores de
aprendizagem.
3.4 A atual proposta compreende, portanto, neste momento, sete possibilidades de
investimento na kea educacional: (i) execu0o de obras em escolas estaduais, (ii) moderniza0o
de salas de informkica, (iii) adequa0o do mobilikio escolar e veiculos, (iv) estrutura0o de
laborat6rios da educa0o profissional, (v) constru0o e reforma de creches e pr&escolas, (vi)
execu0o de obras para escolas de ensino fundamental e (vii) contrata0o de consultoria para
gestho estratgica na kea educacional.
3.5 A atual proposta, como ja mencionado, e orientada para o atendimento em todos os
municipios da kea socioeconmica, pois tem carker de compensa0o pelos danos difusos
causados em toda a calha do Rio Doce. Com isso, o PG 11 passa a ter duas componentes:
3.5.1 Mantthmse no PG 11, com carker reparat6rio, os quatro projetos e um processo at
entk) aprovados, quais sejam:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Projeto Escolas Temporkias de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)
Projeto Escolas Temporkias de Barra Longa - (Gustavo Capanema e Jose de
Vasconcelos Lanna)
Processo Apoio psicopedag6gico aos impactados em idade escolar
Projeto Apoio Pedag6gico as Escolas Municipais e Estaduais de Barra Longa e
Mariana
Projeto Reintegra0o das Escolas Impactadas de Barra Longa e Mariana (Gustavo
Capanema e Jose de Vasconcelos Lanna; Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo)
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2.14 Entre as reunies e interac'cies realizadas, cabe destacar a apresenta0o da proposta inicial
pela Secretaria de Educaco de Minas Gerais durante a 8a Reunio Mcnica do F6rum
Permanente dos Prefeitos do Rio Doce, em 8 de novembro de 2019, no municipio de Raul Soares,
que contou com a presenca do Governador de Minas Gerais. Naquela reunik), os prefeitos e
demais representantes dos municipios acolheram com entusiasmo a possibilidade de
promoverem melhorias em suas redes educacionais com recursos compensat6rios ao desastre.
2.15 Tamb&n cabe destacar a reunik) realizada em Vit6ria, em 17 de dezembro de 2019, entre
a Secretaria de Educa0o de Minas Gerais e a Secretaria de Educack• do Espirito Santo, com a
presenca dos representantes dos municipios no CIF (Prefeitos de Mariana/MG e de Baixo
Guandu/ES), equipes tftnicas de ambos os estados e o secretkio executivo do F6rum
Permanente de Prefeitos do Rio Doce.

3. DA PROPOSTA
3.1 A proposta inclui aOes para as redes estaduais e municipais de educa0o de Minas Gerais e
Espirito Santo.
3.2 Para as redes estaduais de ambos os estados, as accies esth'o reunidas em quatro conjuntos
de ac`6es possiveis:
•
•
•
•

Execuco de obras em escolas estaduais
Modernizac'k) das salas de informkica
Adequa0o do mobilikio escolar e verculos
Estrutura0o de laborat6rios de educa0o profissional

3.2.1 Em execu0o de obras se encaixam aciSes em cinco categorias: ampliaco, constru0o,
reforma, acessibilidade e quadra esportiva. O objetivo e garantir o funcionamento
adequado das unidades escolares estaduais nos municipios atingidos, por meio do
provimento adequado de infraestrutura.
3.2.2 Em modernizaco das salas de informkica esth'o previstas ac'6es de constru0o,
melhoria, reparo ou expansk) dos laborat6rios. O objetivo e fomentar a apropria0o de
tecnologias digitais educacionais nas prkicas curriculares, por meio do provimento de
infraestrutura tecnol6gica adequada.
3.2.3 Em adequa0o do mobiliario escolar e veiculos prev&se a aquisi0o de equipamentos,
mbveis e tamb&ri meios de transporte para realizac'a•o de atividades educacionais.

3.2.4 Para a estruturack de laborat6rios da educgk) profissional, estho previstas ac6es
para a constru0o e aquisic'a'o de equipamentos e softwares para laborat6rio de educaco
profissional. A constru0o e aquisic"k) de equipamentos e softwares para os laborat6rios
visam garantir a materialidade necesskia para oferta de qualidade, alinhada as
necessidades do mercado e as expectativas dos jovens e adultos para o emprego.
3.3 Para as redes municipais, mineiras e capixabas, as ac'6es estho reunidas em quatro conjuntos
possiveis, que podem ser combinadas ou escolhidas por cada prefeitura dentro do orcamento
que Ihe caber:
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positivo da interven0o na sociedade, justificando tamb&n assim seu carker mitigat6rio em
relaO‘o aos prejuizos causados pelo desastre.
3.10 E entende-se que o escopo do projeto proposto podera evoluir no tempo, no sentido de
ampliar a perceN'a"o de necessidades e demandas das escolas e da popula0o por inciativas de
educa'a'o formal nos territ6rios atingidos. Antecipa-se que, ao longo do desenvolvimento do
projeto e da sua implementao, que devera ter carker adaptativo, havera possibilidades de
ampliar e fortalecer o projeto que respondera a proposta presente nesta Nota Tknica.

4. ESTIMATIVA DE OFWAMENTO
4.1 A estimativa de oramento proposta nesta nota tknica n'a- o representa o total necesskio
para a supera0o de todas as demandas das escolas pblicas nos territ6rios atingidos. N'a"o ha a
expectativa de que o projeto almejado va sanar todas as dificuldades associadas as categorias
previstas na se0o 3.3 em todas as escolas publicas ou secretarias de educa0o. Os estados e
municipios esth'o comprometidos em realizar esforos de priorizao para atender, de acordo
com seu contexto, estudantes e comunidades escolares de seus territ6rios, investindo em uma
combinao das aOes que vierem a fazer parte do escopo do projeto e circunscrita aos
municipios atingidos pelo desastre.
4.2 No caso do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Educa'a"o apresentou um diagn6stico
das escolas estaduais nos municipios atingidos (Anexo I), com uma demanda estimada na ordem
de R$44,3 milhoes de reais.
4.3 No caso do Estado do Espirito Santo, a Secretaria de Educa0o apresentou um diagn6stico
das escolas estaduais nos municipios atingidos (Anexo II), com uma demanda estimada na
ordem de R$ 34,6 milhes de reais.
4.4 No caso dos municipios, propb'e-se a distribuio de recursos de acordo com o tamanho
populacional da cidade, a serem utilizados em uma combinao dos investimentos previstos no
item 3.3 acima, distribuindo-se as municipalidades em quatro categorias:
•
•
•
•

Cidades com popula0o ate 10 mil habitantes: at R$ 3 milhb'es
Cidades com popula0o entre 10 mil e 30 mil habitantes: at R$ 4 milhes
Cidades com populaO'o entre 30 mil e 50 mil habitantes: at R$ 5 milh6es
Cidades com popula0"o acima de 50 mil habitantes: at R$ 7 milhes

4.4.1 Nesse cenkio a distribui0o nos municipios do Espirito Santo somariam R$58
distribuidos nas quatro categorias de popula0o (Anexo III):
•
•
•
•

Zero municipios capixabas com popula0o ate 10 mil habitantes: R$ 0,00
Dois municipios capixabas com popula0o entre 10 mil e 30 mil habitantes: R$ 8 milhes
Trk municipios capixabas entre 30 mil e 50 mil habitantes: R$ 15 milhes
Cinco municipios capixabas com populao acima de 50 mil habitantes: R$ 35 milhes

4.4.2 Nesse cenkio a distribui0"o nos municipios de Minas Gerais somariam R$144
distribuidos nas quatro categorias de popula0- o (Anexo IV):
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•
•
•
•

19 municipios mineiros com populaao ate 10 mil habitantes: R$ 57 miIhes
Dez municipios mineiros com popula0o entre 10 mil e 30 mil habitantes: R$ 40 milMes
Um municipio mineiro com popula0o entre 30 mil e 50 mil habitantes: R$ 5 miIhes
Seis municiplos mineiros com populgao acima de 50 mil habitantes: R$ 42 miIhes

4.5 0 ommento total estimado na proposta, portanto, e de R$ 280,9 miIhes.
5. Nesse sentido, a CT ECLET solicita ao CIF:
5.1 Aprovar a presente proposta e determinar que a Fundacao Renova elabore e apresente um
novo projeto na kea educacional — com uso de recursos compensat6rios, para atendimento de
todos os municipios atingidos na area socioecon6mica — com base nas notas tknicas NT ECLET
19/2018 e NT ECLET 32/2020.
5.2 Determinar que o cronograma seja apresentado em 30 dias, cobrindo as etapas de
elabora0o e implementa0o desse novo projeto.

Vit6ria, 8 de janeiro de 2020.

31) 1,2A1-7,,--0-2
-

Thalita de Oliveira Barros
Coordenadora da Camara Tknica de Educa0o, Cultura, Lazer e Turismo - CT ECLET/CIF
Assessora Especial - Secretaria de Estado do Turismo do Espirito Santo

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2020.

11;4I4A. p ,6
Felipe Michel Santos Arajo Braga
Coordenador Suplente da CT ECLET/CIF
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ANEXO I: DIAGNC/STICO DAS ESCOLAS ESTADUAIS NOS MUNIC(PIOS MINEIROS
Tabela 1: Quadro resumo do orcamento das demandas apuradas para obras em escolas estaduais
mineiras nos municfplos atingidos
Tipo de Obras

Quantidade de obras solicitadas Valor
7

R$ 872.345,26

AMPLIAW

30

R$ 4.618.263,22

CONSTRUA". 0

15

R$ 978.138,22

ACESSIBILIDADE

7

QUADRA

79

REFORMA

R$ 1.360.653,06
R$ 18.205.446,09

138 R$ 26.034.845,85
Total Geral
Fonte: Secretaria de Educack de Minas Gerais, dados de Junho/2019.
Tabela 2: Quadro resumo do orcamento das demandas apuradas para modernizac3o dos Iaboratrios de
informftica em escolas estaduais mineiras nos municipios atingidos
Situack das salas de
informkica

Nmero de
Escolas

Valor

NECESSITA DE MELHORIAS

62

R$ 624.942,74

37

R$ 269.500,00

62

R$ 379.690,00

NECESSITA DE
REPAROS/MANUTENCAO
NECESSITA
EXPANS;N'O/INSTALACA- 0

R$ 1.274.132,74
Total Geral
Fonte: Secretaria de Educack) de Minas Gerais, dados de Junho/2019.

Tabela 3: Quadro resumo do orcamento das demandas apuradas para itens selecionados de mobilikio
em escolas estaduais mineiras nos municipios atingidos
Descri0o Item

Quantidade

Valor Unitario

Valor total

CARTEIRA (MESA)

17.673

R$ 192,00

R$ 3.393.216,00

CADEIRA (ALUNO)

15.608

R$ 68,90

R$ 1.075.391,20

CADEIRA (AVULSA)

6•627

R$ 89,51

R$ 593.182,77

CONJUNTO ESCOLAR:CARTEIRA E CADEIRA

2•518

R$ 326,00

R$ 820.868,00

VENTILADOR

2.286

R$ 154,11

R$ 352.295,46

COMPUTADOR

1.444

R$ 2.863,74

R$ 4.135.240,56

MESA PARA FUNCIONARIO

1.040

R$ 529,00

R$ 550.160,00

IMPRESSORA

349

R$ 1.245,65

R$ 434.731,85

GELADEIRA

198

R$ 2.024,78

R$ 400.906,44

TELEVI9 0

236

R$ 3.098,20

R$ 731.175,77

FOGO

175

R$ 1.973,75

R$ 345.406,25

FREEZER

142

R$ 3.332,44

R$ 473.206,48

FORNO A G)6,S

62

R$ 2.036,16

R$ 126.242,03
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MICRO-ONDAS

11

R$ 457,48

TOTAL
Fonte: Secretaria de Educao de Minas Gerais, dados de Junho/2019.

R$ 5.032,30
R$ 13.437.055,11

Tabela 4: Quadro resumo do o%amento para estrutura0o de um laborat6rio de educa0o profissional
em cada um dos municipios mineiros atingidos
Descri0o Item
Aquisic"ao de equipamentos e estrutura0o de
laboratOrio (um em cada municipio atingido)

Quantidade

Valor Unitkio

Valor total

36

R$ 100.000,00

R$ 3.600.000,00

TOTAL
Fonte: Secretaria de Educa0"o de Minas Gerais, dados de Junho/2019.

R$ 3.600.000,00
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ANEXO II: DIAGNOSTICO DAS ESCOLAS ESTADUAIS NOS MUNICWIOS CAPIXABAS

Tabela 5: Diagnstico das escolas estaduais nos municipios capixabas e da escola de Povoa0o em
Linhares

NOME DA
UNIDADE DE
ENSINO

EEEFM VILA
REGENCIA
EMEF PROF.g
URBANA
PENHA
COSTA

AREA
ESTIMADA
PARA
REFORMA

VALOR
ESTIMADO
PARA
REFORMA
POR M 2

VALOR TOTAL

1500

R$ 1.000,00

R$ 1.500.000,00

0

R$ 1.000,00

R$ 0,00

ESTADUAL Linhares

R$ 1.500.000,00

-

EEEF REGINA
BOLSSANELLO
FORNAZIER
EEEFM
CANDIDO
PORTINARI
EEEFM
ARMANDO
BARBOSA
QUITIBA

1300

R$ 1.000,00

R$ 1.300.000,00

3000

R$ 1.000,00

R$ 3.000.000,00

4895,5

R$ 1.000,00

R$ 4.895.500,00

ESTADUAL Sooretama

R$ 9.195.500,00

-

EEEM PROF
JOAQUIM
FONSECA
EEEFM JOSE
CARLOS
CASTRO
EEEFM
AUGUSTO DE
OLIVEIRA

AREA
ESTIMADA
PARA
CONSTRU0,0/
AMPLIA0

2.000,00

VALOR
ESTIMADO
PARA OBRA
POR M 2

VALOR TOTAL

R$ 2.000,00

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$
4.000.000,00

MUNICIPAL- Linhares

350,00

R$
4.000.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

R$ 2.000,00

R$ 700.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

ESTADUAL Sooretama

R$ 700.000,00

4.750,00

R$ 2.000,00

R$
9.500.000,00

-

R$ 1.000,00

R$ 0,00

-

-

R$ 7.529.898,93

R$ 2.000,00

R$ 0,00

2200

R$ 1.000,00

R$ 2.200.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

ESTADUAL Concei0o da Barra
-

Reforma
Total reforma + construy'a'o/amplia0o
(Estado + Povoa0o)

R$ 9.729.898,93
R$
20.425.398,93

ESTADUAL Concei0o da
Barra
-

Constru0o/ampliayeao
R$ 34.625.398,93

Fonte: Secretaria de Educa0o do Espirito Santo, dados de Janeiro/2020.

R$
9.500.000,00
R$
14.200.000,00
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ANEXO III: DISTRIBUICAO POPULACIONAL NAS CIDADES ATINGIDAS DO ESP(RITO SANTO
Tabela 6: Distribui0o populacional nas cidades atingidas no Espirito Santo
Municipio
Aracruz
Baixo Guandu
Colatina
ConcelOo da Barra
Funcffio
Linhares
Marilandia

Popula0o

Porte

101.220

4

30.998

3

122.499

4

31.063

3

21.509

2

173.555

4

12.833

2

S`a'o Mateus

130.611

4

Serra

517.510

4

30.070

3

Sooretama
Total Espirito Santo

1.171.868

-

Fonte: Popula0o estimada pelo IBGE para 2019. Consulta ao site do IBGE cidades em 8 de
'aneiro de 2020. Disponivel em <https://cidades.ibge.gov.br >
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ANEXO IV: DISTRIBUI A
- 0 POPULACIONAL NAS CIDADES ATINGIDAS DE MINAS GERAIS
Tabela 7: Distribuic3o populacional nas cidades atingidas em Minas Gerais
Municipio

Populaco

Porte
25.167

2

Alpercata

7.424

1

Barra Longa

5.131

1

Belo Oriente

26.700

2

Bom Jesus do Galho

14.935

2

Aimores

3.982

1

Caratinga

92.062

4

Conselheiro Pena

Bugre

22.921

2

C6rrego Novo

2.771

1

Dionisio

7.729

1

Fernandes Tourinho

3.431

1

Galileia

6.817

1

279.885

4

11.004

2

Governador Valadares
lapu
Ipaba
Ipatinga

18.607

2

263.410

4

6.051

1

Mariana

60.724

4

Marlieria

4.039

1

Naque

6.996

1

Periquito

6.810

1

Itueta

Pingo D'Agua

4.941

1

Ponte Nova

59.742

4

Raul Soares

23.762

2

Resplendor

17.397

2

Rio Casca

13.564

2

Rio Doce

2.610

1

Santa Cruz do Escalvado

4.758

1

Santana do Paraiso

34.663

3

So Domingos do Prata

i /.359

S'a'o Jose do Goiabal

5.420

1

Ski Pedro dos Ferros

7.781

1

Sem-Peixe

2.633

1

SobrMia

5.553

1

Tim6teo

89.842

4

6.732

1

1.173.353

-

Tumiritinga
Total Minas Gerais

Fonte: PopulaO'o estimada pelo IBGE para 2019. Consulta ao site do IBGE cidades em 8 de
'aneiro de 2020. Disponivel em <https://cidades.ibge.gov.br >

