REGIMENTO INTERNO DO COMITE INTERFEDERATIVO
0 COMI`It' INTERFEDERATIVO, previsto no ambito do Termo de Transack e de
Ajustamento de Conduta — TTAC — celebrado entre 6rgaos e entidades da UNI;k0, dos
Estados de MINAS GERAIS e do ESPIRITO SANTO, e as empresas SAMARCO
MINERAO S.A., VALE S.A., e BHP BILLITON BRASIL LTDA., no bojo dos autos
judiciais n° 69758-61.2015.4.01.3400, bem como no Termo de Ajustamento de Conduta
Governanca — TAC-Gov, celebrado entre cirgaos e entidades da Uniao, dos Estados de
Minas Gerais e do Espirito Santo, e as empresas Samarco Mineracao S.A., Vale S.A., e
BHP Billiton Brasil Ltda., Minist&io Pblico Federal, Minist&io Piiblico do Estado de
Minas Gerais, Minist&io PUblico do Espirito Santo, Defensoria Publica da Uni^ao,
Defensoria PUblica do Estado de Minas Gerais e Defensoria PUblica do Estado do Espirito
Santo, homologado nos autos do processo n° 0023863-07.2016.4.01.3800, todos em
tramite na 12a Vara Federal da Secao Judiciaria de Minas Gerais, que visam
recuperacM, mitigac'ao, remediacrao, reparacrao integral e compensacao dos danos
causados pelo rompimento da barragem de Funda.o, localizada no complexo minerario de
Germano, em Mariana-MG, ocorrido em 5 de novembro de 2015, em atenca.o ao previsto
na Clausula Cent6ima D&ima Primeira do TAC-Gov, RESOLVE estabelecer o presente
Regimento Interno para disciplinar suas atividades.
CAPITULO I
DA NATUREZA
Art. I° O COMITE INTERFEDERATIVO tem por finalidade orientar, acompanhar,
monitorar e fiscalizar a execuck das medidas previstas no TTAC e no TAC-Gov pela
Fundacab de Direito Privado FUNDA2k0, referenciada nas Clausulas 209 e seguintes
do TTAC e QuadraOsima Sexta e seguintes do TAC-Gov, promovendo a interlocucao
pemianente entre a FUNDA;k0, o PODER KJBLICO e as pessoas atingidas.
Par4rafo tirtico. O COMITE INTERFEDERATIVO atuara como instancia externa e
independente da FUNDA,k0 de que trata o caput deste artigo, nao afastando a
necessidade de obtenc a- o das licencas ambientais junto ao(s) 6rg'ao(s) arnbiental(is)
competente(s), nem substituindo a competencia legalmente prevista dos 6rgos
licenciadores e demais 6rgaos pUblicos.
CAPITULO II
DA COMPOW;k0
Art. 2° O COMITt‘ INTERFEDERATIVO sera composto pelos seguintes membros,
todos com direito a voz e voto:
1— 02 (dois) representantes do Ministrio do Meio Ambiente — MMA;
II — 02 (dois) outros representantes do Govemo Federal;
III — 02 (dois) representantes do ESTADO DE MINAS GERAIS;
IV 02 (dois) representantes do ESTADO DO ESPIRITO SANTO;
V — 02 (dois) representantes dos municipios atingidos pelo ROMPIMENTO DA
BARRAGEM DE FUND5k0 do ESTADO DE MINAS GERAIS;
01 (um) representante dos municipios atingidos pelo ROMPIMENTO DA
VI
BARRAGEM DE FUND7k0 do ESTADO DO ESPIRITO SANTO;
VII — 03 (tres) pessoas atingidas ou t&nicos por elas indicados, garantida a representacao
de pessoas dos Estados de Minas Gerais e do Espirito Santo;
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VIII — 01 (um) tecnico indicado pela DEFENSORIA PUBLICA; e
IX — 01 (um) representante do CBH-Doce.
§ 1° Sera assegurada adicionalmente a presenea, com direito a voz e sem direito a voto,
de 02 (dois) integrantes do MINISTERIO PUBLICO e 01 (um) da DEFENSORIA
PUBLICA.
§ 2° A forma de participaek e a representaek das pessoas atingidas serao por elas
definidas por meio da ARTICULArk0 DAS CAMARAS REGIONAIS, observadas as
regras de funcionamento do COMITE INTERFEDERATIVO.
§ 3° A ARTICULAO DAS CMARAS REGIONAIS indicara os membros que
representark os atingidos por meio de Oficio encaminhado a Secretaria Executiva do
COMITE INTERFEDERATIVO, no prazo de 10 (dez) dias antes de cada reunik, os
quais deverao ser publicados no website do COMITE.
§ 4° Os membros indicados ao COMITE INTERFEDERATIVO pela ARTICULAO
DAS CAMARAS REGIONAIS nao poderk ser dirigentes de partido politico ou titular
de mandato eletivo de qualquer ente da Federaeao, ainda que licenciado desses cargos ou
fime&s, aplicando-se tal vedaeao tambem aos parentes consanguineos ou afins ate o
terceiro grau das pessoas indicadas.
§ 5° A eventual indicaeao de tecnicos prevista nos incisos VII e VIII do caput deste artigo
observara os requisitos previstos nas Clausulas 1.1.9 e 1.1.9.1 do ADITIVO AO TAP.
§ 6° Os representantes previstos no inciso II do eaput deste artigo deverao ser oriundos
de areas responsaveis pelo acompanhamento de temas relacionados aos PROGRAMAS
SOCIOECON 'OMICOS e os representantes previstos nos incisos III e IV do caput
deverao ser oriundos de areas responsaveis pelo acompanhamento de temas relacionados
aos PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS e/ou SOCIOAMBIENTAIS.
§ 7° O Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO e seu substituto serao escolhidos
pelo Ministerio do Meio Ambiente dentre os representantes da UNIAO no COMITE
INTERFEDERATIVO.
§ 8° As indicae6es dos membros do COMITE. INTERFEDERATIVO mencionados no
caput deste artigo serk publicadas no Diario Oficial da Uniao, com exceek das pessoas
atingidas, as quais se aplicam os paragrafos segundo e terceiro deste artigo.
§ 9° E vedada a designaek para que componha o COMITE INTERFEDERATIVO de
pessoa que nos Ultimos 5 (cinco) anos tenha prestado servieos, direta ou indiretamente,
para as EMPRESAS ou para a FUNDA,
§ 10. Publicados os nomes, os interessados terao o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar
ao COMITE INTERFEDERATIVO impugnaeao fundamentada.
§ 11. Recebida a impugnaeao, o COMITE INTERFEDERATIVO dara vista ao
impugnado, para no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentar defesa.
§ 12. Aps o decurso do prazo, a materia sera submetida a apreciaeao pelo COMITE.
INTERFEDERATIVO, na reuniao subsequente.
§ 13. E vedado aos membros do COMITE INTERFEDERATIVO, pelo prazo de 02 (dois)
anos aps o termino de sua representaek, firmar contrato remunerado com as
EMPRESAS e a FUNDA ;k0.
r
§ 14. A participaeao no COMITE INTERFEDERATIVO na.o sera remunerada, sendo
considerada prestaek de servieo pUblico relevante.
§ 15. Os membros do COMITE INTERFEDERATIVO, ressalvados os representantes das
pessoas atingidas, exercerk sua representaeao por no maximo 02 (dois) anos, sendo
permitida 01 (uma) reconduek.
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§ 16. As representa0es devem ser renovadas de forma que permaneca ao menos 50%
(cinquenta por cento) da composick) em vigor, a fim de dar continuidade aos trabalhos
ja desenvolvidos.
§ 17. O cumprimento do disposto no pathgrafo anterior seth avaliado regularmente a cada
troca de representante, considerada a totalidade de membros do COMITE
INTERFEDERATIVO.
§ 18. Para fins das representaceies previstas nos incisos V e VI do caput deste artigo,
haveth rodizio entre os municipios atingidos pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE
FUNDAO, conforme indica0o pelos respectivos Prefeitos, assegurado o tempo de
representack) n1..ximo de 2 (dois) anos por municipio, sem reconducAo.
Art. 3° O COMITE INTERFEDERATIVO instituith CAMARAS TECNICAS, na forma
do disposto neste artigo e no Regimento Unico previsto no Pathgrafo Decimo Segundo
da Clusula Quadragesima Primeira do TAC-Gov.
§ 1° As CAMARAS TCNICAS sk) 6rg - os tecnico-consultivos instituidos para auxiliar
o COMITE INTERFEDERATIVO no desempenho da sua finalidade de orientar,
acompanhar, monitorar e fiscalizar a execu0b, com base em criterios tecnicos
socioeconmicos, socioambientais e orcamentffi .ios, de PROGRAMAS, PROJETOS e
AQ5ES impostas pelo TTAC e pelo TAC-Gov, sem prejtnzo das atribuice)es legais dos
Or4os que as compuserem.
§ 2° As CAMARAS TECNICAS sero instthicias prioritth .ias para a discuss&) tecnica e
busca de so1uc'cies as diverOncias relacionadas aos PROGRAMAS, PROJETOS e
A«)ES de reparack integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA
BARRAGEM DE FUNDAO.
CAPITULO III
DAS COMPETENCIAS E VEDAC15ES
Art. 4° Mo competh`ncias do COMITE INTERFEDERATIVO:
I definir principios e diretrizes e aprovar o escopo para elaboraco e execu0o dos
PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONOMICOS pela FUNDA0.0;
II — instituir, fundir, desmembrar ou extinguir CAMARAS TECNICAS, na forma do
respectivo Regimento Unico, por delibera0o especifica;
III — orientar a FUNDAA0 acerca das prioridades a serem atendidas tanto na fase de
elabora0o quanto na fase de execu0o dos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e
SOCIOECONOMICOS, inclusive quanto a definicao:
a) das keas em que se constatarem impactos sociais, culturais, econmicos ou ambientais;
b) das &eas de preservaco permanente — APPs — a serem recuperadas, conforme
CMusula 161 do TTAC;
c) dos municipios onde sefflo aplicados os recursos financeiros disponibilizados pela
FUNDAA0 para custear a elabora0o de planos 1:dsicos de saneamento Msico,
elabora4o de projetos de sistema de esgotamento sanitArio, implementa0o de obras de
coleta e tratamento de esgotos, erradicac - o de 1ixeies e irnplantaco de aterros sanit 'arios
regionais, conforme CMusula 169 do TTAC; e
d) dos povos e comunidades tradicionais atingidos, respeitando sua forma de organizaco
social pr6pria.
IV — validar os planos, projetos e aceies apresentados pela FUNDAA0 para atender aos
PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONOMICOS, aps manifestaco das
CAMARAS TECNICAS, incluindo:
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a) a proposta de plano de acAo, de orcamento, de cronograma de aportes e de composicAo
do patrim6nio da FUNDAO, nos termos da ClAusula 188 do TTAC;
b) o estabelecimento de prazos pela FUNDA0 para a execucAo dos PROGRAMAS,
em caso de omissAo no TTAC, bem como aproposta de prorrogacAo de prazos ja previstos
no TTAC;
c) o estudo de que trata a ClAusula 20 do TTAC;
d) o cadastro das pessoas atingidas, conforme ClAusulas 22 e 25 do TTAC;
e) a determinacAo da elegibilidade das pessoas atingidas para o PROGRAMA DE
NEGOCIAC;k0 COORDENADA, dos parAmetros de indenizacAo e dos prazos a serem
estabelecidos no seu Ambito, consoante ClAusulas 34 a 38 do TTAC;
f) a substituicAo das aciies de recuperacAo, mitigacAo, remediac'Ao e/ou reparac'Ao,
previstas nos PROGRAMAS e PROJETOS, por medidas compensat6rias adicionais
Aquelas previstas no TTAC, conforme disposto nos incisos VII, VIII, IX e XII da sua
ClAusula 06, no parAgrafo terceiro da sua ClAusula 18 e na sua ClAusula 149;
g) a revisAo do limite de reduc'o da depen&ncia de abastecimento direto do Rio Doce,
de que tratam os parAgrafos quarto e quinto da ClAusula 171 do TTAC; e
h) a definicAo da localizacAo dos centros de informacAo t&nica e das bases regionais de
informa0es t&nicas sobre a AREA AMBIENTAL 1 nos Estados de Minas Gerais e do
Espirito Santo, conforme ClAusula 174 do TTAC.
V— avaliar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a elaboracAo e a execucAo dos planos
anuais, dos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECON O MICOS e dos
PROJETOS, com apoio das CAMARAS T E CNICAS, indicando a necessidade de
esclarecimentos, correOes ou readequac6'es nas aciies desempenhadas pela
FUNDAO, cabendo-lhe:
a) receber e analisar os relathrios peri6dicos do andamento de todos os PROGRAMAS,
encaminhados mensalmente pela FUND2W:&0, conforme ClAusula 192 do TTAC;
b) aprovar a revisAo peri6dica de PROGRAMAS, a ser apresentada pela FUND/W 0,
conforme inciso XVII da ClAusula 06 e a ClAusula 203 do TTAC, podendo estabelecer a
necessidade de novas medidas inclusive compensat6rias, destinadas a recompor o
prejuizo causado, sem prejuizo do processo de repactuacAo previsto no Capitulo XIV do
TAC-Gov;
c) avaliar a pertincia de revises extraordinArias, propostas de oficio ou por iniciativa
da FUND/W;k0, conforme ClAusula 204 do TTAC;
d) avaliar e declarar eventual descumprimento das obrigacj3es assumidas pela
FUND,W;k0, pela SAMARCO ou por qualquer das ACIONISTAS, fixando, nos termos
da ClAusula 247 do TTAC, multa punitiva por obrigack descumprida e multa diAria
enquanto persistir o descumprimento total da obrigacAo;
e) avaliar e declarar eventual descumprimento das obrigac'cies de custeio assumidas pela
FUND/W 0, no Capitulo XII do TAC-Gov, fixando multa nos termos de sua ClAusula
Cent6ima D&ima;
f) atestar o cumprimento dos PROJETOS elaborados e executados nos Ambitos dos
PROGRAMAS, consoante incisos XXV e XXVI da ClAusula 06 e ClAusula 195 do
TTAC;
g) analisar a ADEQUA0.0 ACORDADA, entre a FUNDA/k0 e a COMISS7k0
LOCAL, nos termos da ClAusula D&ima Primeira do TAC-Gov, podendo, no caso de
desconformidade com o escopo dos PROGRAMAS, determinar sua suspensAo ou
readequacAo, e/ou aplicar as penalidades previstas nas ClAusulas 247 a 252 do TTAC em
caso de comprovada mA-& por parte da FUNDAO;
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h) deliberar, para fins da revisAo periOdica prevista na Ckusula 203 do TTAC, sobre
propostas de uma COMISSAO LOCAL que importem alteracAo no escopo dos
PROGRAMAS e encontrem-se dentro dos limites do TTAC, ou sobre propostas de urna
COMISSAO LOCAL que extrapolem os limites dos PROGRAMAS, nos termos da
Ckusula Decima Segunda e Decima Terceira do TAC-Gov;
i) deliberar sobre as propostas de alteraOes e modificaciies dos PROGRAMAS e
PROJETOS destinados a reparacAo integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO
DA BARRAGEM DE FUNDAO, prevista na ClAusula Trigesima do TAC- Gov; e
j) deliberar conforme entender pertinente nos limites do TTAC, para fins da revisAo
peridica prevista na Ckusula 203 do TTAC, sobre propostas de uma CA.MARA
REGIONAL de revisAo de PROGRAMAS e PROJETOS previstos no TTAC e no TACGov, nos termos da Ckusula Trigesima Primeira do TAC-Gov.
VI — acompanhar a execucAo do TTAC e do TAC-Gov, inclusive estabelecendo
estrategias de interlocuck) com as COMISSES LOCAIS e demais instAneias de
participacAo;
VII — auxiliar a FUNDA&O na interlocucAo com autoridades
a) buscando o entendimento em caso de conflitos e inconsistencias de demandas de
diferentes agentes ou autoridades governamentais; e
b) obtendo informa0es junto aos (5RG5kOS AMBIENTAIS competentes, e outros, sobre
os procedimentos de licenciamento ambiental e outros requeridos pela FUNDA7.i0,
visando a sua agilizacAo para implementacAo dos PROGRAMAS e PROJETOS.
VIII — indicar:
a) 1 (um) representante para compor o Conselho de Curadores da
nos
termos do inciso II da Ckusula Quadragesima Sexta do TAC-Gov; e
b) 1 (um) representante de organiza0es nAo governamentais, atuante da kea marinha, e
1 (um) representante de instituic'ees academicas, para comporem o Conselho Consultivo
da FUNDA0.0, nos termos dos incisos III e IV da Ckusula Quadragesima Oitava do
TAC-Gov.
IX — impugnar, fundamentadamente, os nomes indicados pelas EMPRESAS para compor
o Conselho de Curadores da FUNDA7k0, quando nAo atendidos os requisitos previstos
na Ckusula Quadragesima Sexta do TAC-Gov, no prazo de 15 (quinze) dias da ciencia
de sua indicacAo;
X — solicitar manifestack e convocar representantes dos eprgAos pblieos para reunies,
com a finalidade de subsidiar tecnicamente a tomada de deeisAo do COMITE
INTERFEDERATIVO em relac"Ao As materias correspondentes as suas competencias
institucionais;
XI — recepcionar e divulgar junto As CA.MARAS TECNICAS os relatOrios semestrais
detalhados dos trabalhos realizados pela(s) auditoria(s) externa(s) independente(s), que
incluirAo os dispendios realizados no Ambito de cada PROGRAMA;
XII — aprovar proposta de regulamento, apresentada pela FUND/W;k0, nos termos da
Ckusula Quinquagesima Nona do TAC-Gov, para disciplinar os limites, prestacAo de
contas e criterios das despesas de suas reunies e de seus membros, assegurada a isonomia
de tratamento e atendidas as peculiaridades locais, bem como as regras praticadas pela
administracAo publica federal e estadual e as politicas de viagem da FUNDA0 para
seus empregados, prevalecendo a regra que for mais benefica para seus usukios, sendo
vedado o pagamento de dUrias; e
XIII — escolher, ou recusar justificadamente, dentre os nomes indicados em lista triplice
apresentada pela FUNDA;k0, o GERENCIADOR que ficara responsa.vel pelo
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gerenciamento do ORAMENTO CIF, nos tennos da Clausula OctaOsima Primeira do
TAC-Gov.
Par4rafo unico. No exercIcio das competesncias previstas neste artigo, o COMITE
INTERFEDERATIVO podera propor procedimentos e atos normativos perante o
PODER P U BLICO, respeitadas as competesncias legais de cada instituie'ao dos entes
federativos.
Art. 5° Srao atribui0es do Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO:
I — dirigir os trabalhos do COMITE INTERFEDERATIVO;
II — adotar as providencias administrativas necessarias ao seu regular funcionamento;
III — representar o COMITE INTERFEDERATIVO em suas relaeeies internas e extemas;
IV — convidar representantes de entidades pnblicas e privadas para participar das reunies
do COMITE INTERFEDERATIVO, sem direito a voto, com a finalidade de subsidiar
tecnicamente a tomada de decis'ao em relae'ao as matth'ias correspondentes as suas
competencias institucionais;
V — convidar representantes de entidades pfhlicas para compor as CAMARAS
TECNICAS, quando solicitado pela respectiva Coordena4o;
VI convocar e presidir as reunies ordinarias e extraordinarias;
VII — definir o nmero maximo de pessoas que exercer a- o a palavra nas reunies do
COMITE INTERFEDERATIVO. assegurada a palavra aos seus membros;
VIII — votar, na condien de membro, e, em caso de empate, proferir voto de qualidade;
IX — aprovar a inclus'ab de rnatrias extrapauta, quando revestidas de carater de urgesncia,
relevante interesse ou de natureza sigilosa;
X — conceder vista de materias constantes da pauta ou da extrapauta, durante as reunies;
XI — adotar medidas ad referendum do COMITE INTERFEDERATIVO, em casos de
manifesta urge'ncia e relevancia;
XII — prestar informaees relativas a mat&ias de sua atribui4o, nos termos da Lei n°
12.527, de 18 de novembro de 2011;
XIII — classificar os documentos com acesso restrito e identificar documentos que
contenham informaei5es sujeitas ao sigilo legal, nos termos da Lei n° 12.527, de 2011;
XIV — delegar compet&ricias quando necessario;
XV — designar livremente servidor pUblico para exercer as funees de SecretarioExecutivo do COMITE INTERFEDERATIVO;
XVI — solicitar aos entes representados no COMITE INTERFEDERATIVO a
designae a- o formal dos titulares e suplentes, para garantia da adequada representae a- o; e
desempenhar outras atividades correlatas, quando necessarias ao cumprimento
XVII
das competesncias do COMITE INTERFEDERATIVO.
Art. 6° Sao compete'ncias da Secretaria-Executiva do COMITE INTERFEDERATIVO:
I — secretariar, em carater permanente, os trabalhos do COMITE INTERFEDERATIVO;
II — receber relathrios e demais expedientes e deles dar ciencia aos integrantes do
COMITE INTERFEDERATIVO;
III — custodiar os documentos, relatOrios, requerimentos e atos, deles dar ciencia aos
integrantes do COMITE INTERFEDERATIVO, e propor sua inclus"a"o na pauta, quando
for o caso, em atenek aos prazos previstos no TTAC, no TAC-Gov, neste Regimento e
demais normativos aplicaveis;
IV — divulgar, ate novembro de cada ano, o calendario anual de realizae'ao das reunib'es
ordinarias;
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V — organizar as pautas, registrar deliberaOes das reunies e expedir as convocaOes e
notificaOes necessarias;
VI — convocar, por orientacao do Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO, as
reuniiks ordinarias e extraordinarias do COMITE INTERFEDERATIVO e as reunies
intercarnaras;
VII — elaborar as atas das reunies e, aps anuencia do Presidente do COMITE
INTERFEDERATIVO, dar-lhes publicidade;
VIII — manter em arquivo os documentos relativos as sesses ou a quaisquer outras
atividades do COMITE INTERFEDERATIVO, zelando por sua organizacao,
conservacao e manuseio;
IX adotar as medidas e os procedimentos necessarios a seguranca e a protecao da
informacao sigilosa e de informacao pessoal, observada sua disponibilidade,
autenticidade, integridade e eventual restricao de acesso, nos termos da Lei n° 12.527, de
2011;
X assessorar tecnicamente o COMITE INTERFEDERATIVO, inclusive na elaboracao
de propostas de atos normativos;
XI — enviar, por orientacao do Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO, consultas
Instancia de Assessoramento Juridico — IAJ/CIF;
XII monitorar o cumprimento das determina0es e das recomenda0es exaradas pelo
COMITE INTERFEDERATIVO, bem como o exercicio de suas competencias;
XIII — acompanhar e apoiar os trabalhos das CAMARAS TECNICAS em funcionamento
e daquelas que venham a ser instituIdas pelo COMITE INTERFEDERATIVO;
XIV — elaborar relat&io anual com informa0es sobre os trabalhos do COMITE
INTERFEDERATIVO;
XV — definir o trabalho do secretariado, previsto no TAC-Gov, durante as reunies do
COMITE INTERFEDERATIVO, na gestao documental e ern outros servicos gerais
necessarios ao bom andamento dos trabalhos;
XVI — encaminhar dennncias relacionadas a improbidade administrativa a AdvocaciaGeral da Uniao e ao MINISTERIO P U BLICO;
XVII — encaminhar dennncias de eventuais ilicitos penais ao MINISTERIO PBLICO
ou a autoridade policial;
XVIII
encaminhar dennncias sobre condutas indevidas de servidores pnblicos
Corregedoria dos respectivos 6rgaos;
XIX — requisitar a Ouvidoria da FUNDA;k0 solicitaciks do COMITE
INTERFEDERATIVO acerca de queixas de cidadaos apresentadas ao COMIT E
INTERFEDERATIVO, respeitadas as regras de sigilo aplicaveis;
XX — encaminhar a auditoria externa da FUND/Wik0 dennncias de condutas indevidas
de colaboradores da FUNDAO,' 0, mau emprego de recursos ou deficiencia nos aportes
de recursos aos PROGRAMAS, por determinacao do COMITE INTERFEDERATIVO;
XXI — representar o Presidente do COMITEs INTERFEDERATIVO, na sua ausencia e de
seu substituto, sem poder deeisrio;
XXII — divulgar os atos praticados pelo COMITE INTERFEDERATIVO e os demais
documentos correlatos no website do COMITE INTERFEDERATIVO; e
XXIII — exercer outras atribuiciks conferidas pelo COMITE INTERFEDERATIVO ou
por seu Presidente.
Par4rafo unico. A Secretaria-Executiva trabalhara em articulacao com as SecretariasExecutivas dos Estados de Minas Gerais e do Espirito Santo.
Art. 7° Sao atribuic ■3es comuns dos membros do COMITE INTERFEDERATIVO:
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I — zelar pelo exereicio das competencias atribuidas ao COMITE INTERFEDERATIVO;
II — debater e emitir votos nos processos e questes submetidas ao COMITE
INTERFEDERATIVO;
III — apresentar, de forma fundamentada, reIatrios e manifesta0es quando requeridos
pelo COMITE INTERFEDERATIVO;
IV — solicitar a inclusao de mat&ia na pauta de reuniao ordinaria, que se relacione com o
exercIcio das compefencias do COMITE INTERFEDERATIVO, observadas as
atribuiees dos Coordenadores das CAMARAS TECNICAS;
V — solicitar vista ou requerer preferencia para votaek de materia incluida na pauta ou
apresentada extrapauta, bem corno propor retirada de pauta;
VI — apresentar questhes de ordem na reuniao;
VII — submeter ao COMITE INTERFEDERATIVO requisiek de informa0es e
documentos pertinentes a serem analisados;
VIII — requerer diligencias que se fizerem necessarias ao exereicio de suas funees;
IX propor ao COMITE INTERFEDERATIVO o exame de fatos, relacionados
execueao das medidas previstas no TTAC e no TAC-Gov, que apresentem inclicios de
irregularidade;
X — solicitar a Presidencia do COMITE INTERFEDERATIVO o direito a voz a
convidados e participantes externos durante as reunies do COMITE;
exercer outras atividades que lhe forem conferidas pelo COMITE
XI
INTERFEDERATIVO, ou por sua Presidencia;
XII — propor a edieao de atos normativos inerentes as competencias do COMITE
INTERFEDERATIVO; e
XIII participar, dando ciencia ao COMITE INTERFEDERATIVO, das reuni'cies das
CA.MARAS REGIONAIS com direito a voz e sem direito a voto.
Par4rafo Unico. No caso de pedido de vista, o membro que o formular devera
apresentar seu parecer ate a reunik ordinaria subsequente, ou na reunik extraordinaria
convocada para tal fmalidade, a que ocorrer primeiro.
Art. 8° Aos membros do COMITE INTERFEDERATIVO e vedado:
I — receber remuneraek, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, por decorrthicia das
atribuie6es como membro do COMITE INTERFEDERATIVO;
II — emitir parecer, prestar consultoria ou atuar como procurador de empresa que preste
servieo as EMPRESAS, a FUNDAC:40 ou em qualquer dos PROGRAMAS do TTAC
ou que atue como EXPERT do MINISTERIO P U BLICO;
III — participar de discussao e votaeao de materia em que tiver interesse particular e
conflitante, ainda que como representante de terceiros; e
IV — infringir a legislaek e normas anticonupeao, notadamente as mencionadas no TACGov.
Art. 9° Os representantes do COMITE INTERFEDERATIVO no Conselho Curador e no
Conselho Consultivo da FUNDAO, assim como em outras instancias previstas no
TAC-Gov, deverk manter o COMITE INTERFEDERATIVO permanentemente
informado dos debates e decises ocon -idas, bem como atender a solicitae45es cabiveis das
CAMARAS TECNICAS.
CAPITULO IV
DO FUNCIONAMENTO
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SE 'A* 0 I
DAS REUNI«S
Art. 10. O COMITE INTERFEDERATIVO reunir-se-a ordinariamente, a cada mes, na
data, hora e local que fixar, e, extraordinariamente:
I — quando convocado pelo seu Presidente; ou
II — por solicitacao de, no minimo, 1/3 (um terco) de seus membros.
§ 1° As reunies ordinarias terao o seu calendario anual fixado ate a penaltima reuniao
do exercicio anterior, com indicacao da data, horario e localidade da sua realizacao.
§ 2° Os locais das reunkies serao estabelecidos em sistema de rodizio entre Belo
Horizonte/MG, Viteria/ES e Brasilia/DF, sem prejuizo de que sejam realizadas em outras
localidades nos municipios da area atingida.
§ 3° As reunffies do COMITE INTERFEDERATIVO serao precedidas pela publicacao
de pauta, contendo discriminacao de materias e documentos que serao apreciados.
§ 4° A pauta sera publicada com antecedencia minima de 20 (vinte) dias da data da
reunialo.
§ 5° Publicada a pauta, os interessados terao prazo de 10 (dez) dias para manifestacao
sobre as materias e os documentos que serao apreciados.
§ 6° Se o COMITE INTERFEDERATIVO entender que os argumentos e/ou documentos
apresentados demandem um reexame pelas CAMARAS TECNICAS, baixara a questao
em diligencia.
§ 7° Havendo questao preliminar apresentada por interessados ou por membro do
COMITE 1NTERFEDERATIVO, a mesma sera apreciada antes do merito.
§ 8° A inclusao de temas extrapauta devera ser imediatamente comunicada aos membros
do COMITE 1NTERFEDERATIVO e da FIJNDA2k0.
Art. 11. Em caso de urgencia na deliberacao de materias relevantes, cabera ao Presidente
do COMITE INTERFEDERATIVO:
I — convocar os seus membros para a realizacao de reuniao extraordinaria, com divulgacao
de data, horario, local e temas a serem tratados com antece&ncia minima de 5 (cinco)
dias da sua realizacao; ou
II incluir temas extrapauta, ficando a sua votacao condicionada a possibilidade de
apreciacao, dadas as informackies previamente divulgadas aos seus membros.
§ 1° As reunies extraordinarias tratarao, exclusivamente, das materias que objetivaram
sua convocac'ao.
§ 2° As competencias previstas neste artigo poderao ser executadas a partir de pedido
formulado ao Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO por no minimo 1/3 (um
terco) dos seus membros.
§ 3° Em carater excepcional, quando nao for possivel efetivar o previsto nos incisos I e II
do caput deste artigo, o Presidente podera deliberar casos de urgencia ad referendum do
COMITE INTERFEDERATIVO, submetendo as decises ao COMITE na reunio
subsequente.
Art. 12. 0 COMITE INTERFEDERATIVO reunir-se-a em sessao pablica, observado o
querum tranimo de instalacao de 2/3 (dois tercos) de seus mernbros.
Par4rafo 6nico. Poderao ser realizados encontros preparaterios a sessao pablica,
restritos a membros do COMITE INTERFEDERATIVO ou das CAMARAS
TECNICAS.
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COMITE
Art. 13. Durante a realizack da reuniao, o Presidente do
INTERFEDERATIVO podera conceder vista de qualquer materia submetida a votack,
ou suspender a sua votack para cumprimento de diligencia, a partir de pedido formulado
fundamentadamente por qualquer de seus membros.
Par4rafo nnico. Na deeisao de coneessk de vista ou de suspensk da votack constara
o momento em que a materia devera ser submetida novamente a analise do COMITE
INTERFEDERATIVO.
Art. 14. E facultado ao COMITE‘ INTERFEDERATIVO designar Relator, constituir
Comiss'ao Especial de membros, ou instituir Grupo de Trabalho, para emitir manifestack
sobre rnaterias submetidas a sua apreciack, fixando prazo para o seu atendimento,
conforme a complexidade da materia, sern prejuizo das compet'encias das CAMARAS
TECNICAS.
Art. 15. O COMITE INTERFEDERATIVO deliberara, em regra, por maioria simples
dos seus membros, ressalvado o qucinim de maioria absoluta de seus membros para a
imposica'o de multas.
Art. 16. Observado o prazo previsto no § 4° do art. 10, podem propor inclusk de materias
na pauta, os membros do COMITE INTERFEDERATIVO, as Secretarias Executivas, os
Coordenadores das CAMARA TECNICAS, o MINISTRIO P U BLICO, a
DEFENSORIA P U BLICA, a FUNDA:k0 e as pessoas atingidas, via COMISS O ES
LOCAIS e CAMARAS REGIONAIS.
Art. 17. O representante da CAMARA TECNICA tera ate 20 (vinte) minutos para
apresentacao de cada Nota Teenica e ate 10 (dez) minutos para informes gerais na reuniao
do COMITE INTERFEDERATIVO, observado o tempo disponibilizado para a
respectiva CAMARA TECNICA na pauta.
§ 1° Aps a apresentacao de que trata o caput deste artigo, caso necessario, havera
manifestac"ao da FUNDA:k0 por ate 10 (dez) minutos.
§ 2° O Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO fixara os prazos para cada membro
se manifestar no debate, nao superior a 5 (cinco) minutos.
§ 3° O Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO podera ajustar os prazos previstos
neste artigo, considerando a complexidade da materia em pauta.
§ 4° O COMITE INTERFEDERATIVO deliberara, em regra, na mesma reunik em que
a materia for apresentada.
§ 5° Os prazos previstos neste artigo tambem se aplicam as materias incluidas na pauta,
apresentadas pelos proponentes, conforme previsto no art. 16.
§ 6° As materias ou questes a serem tratadas devem estar relacionadas com o tema em
apreciack no COMITE INTERFEDERATIVO.
§ 7° E vedado retomar debate sobre materia vencida, salvo para justifieack de voto ou
pela ocorrencia de fato novo.
Art. 18. A Secretaria Executiva do COMITE' INTERFEDERATIVO lavrara a ata da
reunia'o, no prazo de ate 7 (sete) dias, e a enviara aos membros do COMITE
INTERFEDERATIVO, para apreciack em igual prazo.
Par4rafo nnico. Dever'ao constar na ata a data, a hora e o local de realizacao da reunik,
nome dos membros do COMITE INTERFEDERATIVO presentes e demais participantes
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e convidados, o resumo das materias apresentadas, e as deliberacks e encaminhamentos
tornados, inclusive manifestac&s contrarias cujo registro for solicitado.
SK';k0 II
DO CUSTEIO DAS DESPESAS DO COMITE INTERFEDERATIVO
Art. 19. O COMITE rNTERFEDERATIVO devera acordar com a FUNDACAO, dando
ciencia ao MINISTERIO PBLICO, ao final de cada ano, o 0IWAMENTO CIF dos
custos relacionados as atividades descritas no art. 20, para o ano seguinte, observado o
disposto no § 2° deste artigo, orcamento esse que sera administrado pelo
GERENCIADOR CIF, nos termos do TAC-Gov.
§
Em nenhuma hiptese poderao ser estipulados valores que inviabilizem as
competencias do COMITE INTERFEDERATIVO e das CAMARAS TECNICAS
previstas no TTAC, no TAC-Gov e neste Regimento.
§ 2° O valor total do ORAMENTO CIF podera ser aumentado em ate 25% (vinte e cinco
por cento) para realizacao de reunieies extraordinarias e outras despesas diretamente
relacionadas ao disposto no art. 20, desde que devidamente justificadas e previamente
acordadas entre o COMITE INTERFEDERATIVO e FUNDAAO, para a contratacao e
custeio previstos no artigo mencionado.
Art. 20. Ate 90 (noventa) dias antes do encerramento de cada ano, o COMITE
INTERFEDERATIVO encaminhara a FUNDA a previsao anual de atividades com
a fiscalizacao, monitoramento e acompanhamento dos PROGRAMAS, para fins de
elaboracao do 01Z.AMENTO CIF, que contera exclusivamente despesas com:
I transporte, hospedagem e alimentacao para os membros do COMITE
INTERFEDERATIVO e das CAMARAS TECNICAS comparecerem as respectivas
reunh:ies, bem como para a realizacao de vistorias e supervisao dos PROGRAMAS;
II contratacao de servicos tecnicos para auxiliar nas atividades do COMITE
INTER.FEDERATIVO e das CAMARAS TECNICAS em questhes especificas
fiscalizacao, ao monitoramento e ao acompanhamento dos PROGRAMAS, como, por
exemplo, exames laboratoriais e imagens de satelite de alta resolucao ou levantamentos
aerofotogrametricos da bacia do Rio Doce, quando comprovada a necessidade tecnica;
III — embarcacejes para fins de analises quhnicas e laboratoriais, nos rios da bacia do Rio
Doce ou ern alto-rnar exclusivamente para atividades relacionadas a fiscalizacao, ao
monitoramento e ao acompanhamento dos PROGRAMAS, quando comprovada a
necessidade tecnica;
IV — outras despesas administrativas comprovadarnente relacionadas a fiscalizacao,
monitoramento e acompanhamento dos PROGRAMAS, quando comprovada a
necessidade tecnica;
V — contratacao de servico de secretariado terceirizado, limitado a uma pessoa por
reuniao, para auxiliar nas reunie)- es do COMITE INTERFEDERATIVO e das CAMARAS
TECNICAS, sob coordenacao do Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO e do
respectivo Coordenador da CA.MARA TECNICA.
§ 1° Todos os pedidos referentes as despesas previstas no caput deste artigo deverao estar
tecnicamente justificados e seguirao as diretrizes estabelecidas pelo COMITE
INTERFEDERATIVO.
§ 2° A contratacao dos servicos e produtos de que trata o caput deste artigo obedecera
termo de referfficia a ser elaborado pelas CAMARAS TECNICAS e/ou pelo COMITE
INTERFEDERATIVO.
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§ 3° Sem prejuizo de responsabilizack legal, garantida sempre a ampla defesa,
expressamente proibido o uso dos valores do OIWAMENTO CIF para fins estranhos aos
previstos no TAC-Gov, sob pena de:
I — destituick do COMITE INTERFEDERATIVO, ou da CMARA TECNICA se o ato
for praticado por membro; e
II — requerirnento de substituick do GERENCIADOR, se o ato for por ele praticado.
Art. 21. Competira ao COMITE INTERFEDERATIVO a escolha, dentre os nomes
selecionados pela FUNDAAO, do GERENCIADOR que ficara responsavel pelo
gerenciamento do OKAMENTO CIF.
§ 1° O COMITE INTERFEDERATIVO podera requerer a substituick do(s)
GERENCIADOR(ES), na ocorr'encia das seguintes hipteses que autorizam a denncia
do contrato com o(s) GERENCIADOR(ES):
I — faltar com zelo e efici&cia na execuck de suas tarefas, reveladas pela difieuldade ou
impedimento de que o COMITE INTERFEDERATIVO e/ou as CAMARAS TECNICAS
possam desempenhar as suas atividades;
II — descumprir leis, normas de boa governanca e regras de compliance;
III n'ao atender injustificadamente a requisiOes do MINISTERIO PBLICO;
IV — descumprir quaisquer das obrigacks e deveres estabelecidos no TAC-Gov; e
V — outras causas de ma gestk ou mau uso dos recursos ou desIdia no desempenho de
suas respectivas funceies.
§ 2° Caso seja verificada, pela auditora externa independente ou em revisk pelo
COMITE INTERFEDERATIVO, a ma gestk pelos GERENCIADORES dos recursos
disponibilizados e/ou o nao cumprimento de legislack ou da POLITICA DE GESTAO,
o COMITE INTERFEDERATIVO podera solicitar a FUNDAA0 a suspensao dos
pagamentos de maneira imediata ate que a questao seja resolvida, caso em que podera
determinar a imediata retomada de pagamentos.
§ 3° A prestack de contas anual do(s) GERENCIADOR(ES), resultado de auditoria
semestral, devera ser divulgada pelo COMITE INTERFEDERATIVO em seu respectivo
website, aps recebido da FUNDAAO.
—

SEC:k0 III
DOS ATOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS
Art. 22. A FUNDAAO, os &g"aos e entidades publicos e os representantes das pessoas
atingidas, designados na forma do TAC-Gov, poderk solicitar informacks,
manifestaci5es, ou propor ao Presidente do COMITE INTERFEDERATIVO a submissk
de materia a ser debatida entre os seus membros.
Par4rafo nnico. Jks COMIS95ES LOCAIS e assegurado amplo acesso, mediante
divulgack preferencialmente em meio eIetrnico disponivel a consulta: (i) as
informac'ofies sobre os PROGRAMAS que forem entregues pela FUNDAA0 ao
COMITE INTERFEDERATIVO; (ii) a todo documento e material compartilhado entre
FUNDA;k0 e as CAMARAS TECNICAS; e (iii) aos documentos, propostas e medidas
referentes as materias pendentes de deliberack pelo COMITE 1NTERFEDERATIVO
que digam respeito a sua respectiva area de abrange'neia.
Art. 23. O COMITE INTERFEDERATIVO formalizara suas deciskies por meio de
notificaOes e encaminhamentos registrados em ata, observando-se as
deliberac iies,
competencias previstas no TTAC, no TAC-Gov e as especificadas neste Regimento.
kr.,

"-

\
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Art. 24. O COMITE INTERFEDERATIVO funcionara como t5iltima instancia decis6ria
na esfera administrativa para as questes afetas ao TTAC, ao TAC-Gov e a este
Regimento.
Art. 25. Os atos do COMITE INTERFEDERATIVO deverao ser divulgados em seu
respectivo
website,
mantido pela Secretaria-Executiva do COMITE
INTERFEDERATIVO,
SE;k0 IV
DAS SAN«-)ES
Art. 26. O COMITE INTERFEDERATIVO possui competencia exclusiva para a
aplicacao das multas preconizadas nas Clausulas 247 a 252 do TTAC e na Clausula
Centesima Deeima do TAC-Gov, observada a necessidade do qu6rum qualificado, de
maioria absoluta, previsto no art. 15 deste Regimento.
Art. 27. Constatada pelo COMITE INTERFEDERATIVO, pelas CAMARAS
TECNICAS, MINISTERIO P U BLICO, DEFENSORIA P U BLICA, CAMARAS
REGIONAIS, EXPERTS ou auditoria externa independente, hipetese de descumprimento
injustificado pela FUND,WAO de Clausulas do TTAC ou do TAC-Gov, assim como de
item de deliberaOes, notificaOes ou encaminhamentos do COMITE, ressalvados o caso
fortuito ou forca maior, a Secretaria Executiva do COMITE INTERFEDERATIVO
encaminhara a materia a CAMARA TECNICA ou outra instancia competente para
analise e manifestacao, previamente a decisao do COMITE.
Art. 28. No caso de aplicacao das penalidades previstas no art. 26 deste Regimento, o
COMITE INTERFEDERATIVO notificara. a FUNDA/k0, nos moldes da Clausula 247
do TTAC, com cpia para as EMPRESAS, para ciencia e adNao das medidas necessarias
para cumprimento das obrigaceies ou apresentacao de justificativas acerca do seu nao
cumprimento, fixando o prazo adequado para tanto.
Art. 29. Decorrido o prazo definido na Notificaao e permanecendo o descumprimento
por parte da FUNDA:k0, esta sujeitar-se-a a fixacao de multa punitiva por obrigacao
descumprida e rnulta diaria enquanto persistir o deseumprimento total da obrigaao, as
quais serao arcadas pela SAMARCO, no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto na
Clausula 247 do TTAC.
Art. 30. A FUND,W;k0 podera interpor recurso ao COMITE INTERFEDERATIVO, no
prazo de 20 (vinte) dias, que o julgara em ate duas reunies subsequentes, ap6s analise da
C 'AMARA TECNICA, caso pertinente.
Par4rafo nnico. Havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparacao
decorrente da execucao, o COMITE INTERFEDERATIVO podera, de oficio ou a pedido,
dar efeito suspensivo ao recurso.
Art. 31. O termo inicial para efeitos de contagem da multa diaria sera o primeiro dia util
seguinte a notificaao da decisao do COMITE INTERFEDERATIVO, comprovado
mediante registro protocolar dos Correios (Aviso de Recebimento AR Postal).
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Art. 32. O c "alculo da multa di&ja devera ser liquidado apOs a fixack do termo final, o
qual podera ser definido pela data em que cessar o descumprimento da obrigack ou
forem repactuados novos prazos e obriga0es entre a inadimplente e CA. . MARA
TECNICA, ou outra instancia competente para analise e manifestack, com posterior
validack do COMITE INTERFEDERATIVO.
§ 1° A repactuack a que se refere o caput deste artigo suspende a contagem da multa
a qual podera ser retomada, a partir da sua data de suspens"ao, caso haja novo
descumprimento das obrigaceles repactuadas.
§ 2° Os valores referentes as multas serk atualizados nos termos da Clksula 257 do
TTAC.
Art. 33. A destinack dos valores das multas seth deliberada pelo COMITE
INTERFEDERATIVO, considerando o disposto na Clkisula 250 do TTAC.
CAPITULO V
DAS DISPOSIC()ES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 34. Ficam convalidadas as indicaceies dos membros e a atual composick do
COMITE INTERFEDERATIVO, sendo considerados nomeados a partir da data de
homologacao do TAC-Gov, para os devidos fins, e em particular o previsto na Cffiusula
TriOsima S&ima do TAC-Gov e no § 15 do art. 2° deste Regimento.
Art. 35. Ate que sejam constituidas todas as COMISSES LOCAIS previstas na Clausula
Oitava do TAC-Gov, com as respectivas ASSESSORIAS TECNICAS, as indicaOes de
que trata o inciso VII do art. 2° deste Regimento serk decididas pelas comisses de
atingidos ja constituidas e em funcionamento.
Art. 36. O COMITE INTERFEDERATIVO podeth alterar este Regimento mediante
deliberack especifica aprovada por maioria qualificada de 2/3 (dois tercos) de seus
membros.
Art. 37. Cabe ao COMITE INTERFEDERATIVO respeitar as obrigac ■ es de sigilo
aplithveis sobre relatOrios semestrais circunstanciados encaminhados pela area de
compliance da FUND/Wik0.
Art. 38. Serk submetidos a deliberack do COMITE INTERFEDERATIVO o
esclarecimento de casos omissos, dvidas e os eventuais pedidos de alteraOes deste
Regimento.
Art. 39. Aplicam-se, subsidiariamente, ao COMITE 1NTERFEDERATIVO, os
principios e os procedimentos previstos na Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, quando
cablveis.
Art. 40. Este Regimento Interno seth publicado no Di&io Oficial da Unik, entrando em
vigor na data de sua publicack.
Art. 41. Fica revogada a Deliberack n° 01/2016 do COMITE INTERFEDERATIVO e
a Portaria n° 18, de 07 de julho de 2016, publicada no Diario Oficial da Unik no dia 08
de julho de 2016.
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