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1. Relatório  

O projeto Apoio técnico executivo ao CAOMA - MPMG foi proposto na plataforma 

Semente com o intuito de dar suporte técnico e executivo às ações associadas às questões 

ambientais e socioambientais desenvolvidas pelo Ministério Público de Minas Gerais - MPMG, 

com a disponibilização de uma equipe técnica multidisciplinar para modelagem e execução das 

atividades internas do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio 

Ambiente - CAOMA. 

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente e passou a compor o banco de projetos 

após aprovação no processo de triagem, em cumprimento ao disposto na cláusula 12.1 do 

Regulamento do Semente. Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para 

execução mediante assinatura de Termo de Compromisso em 14 de setembro de 2021. 

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas, o 

Ministério Público, em conformidade com art. 5º, §1º da Resolução nº 179 do CNMP e com o art. 

28, §2º do Ato nº 2/2022 da CGMP, indicou o projeto supramencionado como destinatário da 

medida compensatória socioambiental proveniente de acordo celebrado nos autos dos inquéritos 

civis nº 0319.13.000107-5, nº 0319.18.0000.28-7 e nº 0319.20.000345-1. 

Apesar da assinatura do Termo de Compromisso ter sido realizada em setembro de 2021, 

as atividades do projeto tiveram início em 28 de julho do mesmo ano, data do recebimento do 

recurso para execução das atividades. Nesse cenário, o período de execução do projeto foi de 28 

de julho de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, havendo um mês de prorrogação em relação ao 

previsto inicialmente (sete meses de execução). 
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Local: Todo o Estado 

Clicksign ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e



 

Encerrada a apresentação do projeto, passa-se, portanto, ao relatório final de atividades 

e de prestação de contas. 

2. Análise Técnico-Financeira 

Inicialmente, é importante registrar que, por se tratar de um projeto que atua com base 

nos Inquéritos Civis do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em apoio direto ao CAOMA, 

há algumas informações sigilosas que impossibilitam a demonstração de dados detalhados de 

execução. Desta forma, os relatórios são comprovados com dados sucintos e superficiais, 

contendo informações cabíveis de divulgação, sem adentrar no conteúdo do trabalho 

desenvolvido. 

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades foram 

realizadas em três fases distintas, sendo elas: 

Fase 01: Preliminar 

No dia 28 de julho de 2021 foi realizada reunião entre integrantes do Instituto ARBO e 

do CAOMA a fim de gerar a definição de estratégias e metodologia para fluxo e desenvolvimento 

das atividades do projeto. Além deste fluxo de atividades, durante a reunião foi enfatizado pelo 

CAOMA que as atividades do Instituto ARBO deveriam ser executadas com cautela e de forma 

segura, evidenciando sempre o formato imparcial de análise dos documentos recebidos pela 

equipe. A ata desta reunião pode ser verificada no anexo 01 deste parecer. 

Fase 02: Apoio técnico ambiental ao CAOMA 

Referente ao apoio técnico gerado ao CAOMA, foi relatado pelo Instituto ARBO a 

participação em reuniões e discussões internas do Centro de Apoio, a fim de viabilizar a análise de 

Inquéritos e documentos internos. Neste sentido, ao longo dos sete meses de execução do 

projeto, foi reportada a conclusão de sete demandas repassadas pelo CAOMA e a realização de 

reuniões técnicas de discussões, que podem ser verificadas detalhadamente nas atas de reuniões 

apresentadas no anexo 02 deste parecer. 
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Fase 03: Apoio técnico executivo no eixo socioambiental 

Durante o período de sete meses de execução desta fase, a equipe do projeto esteve 

envolvida na análise dos empreendimentos referentes ao PAAF n° MPMG 0024.20.00.001670-7, 

à ação civil pública 5001814-23.2021.8.13.0572 e “Dique Lisa”, além do acompanhamento das 

ações em andamento referente ao rompimento em Brumadinho; análise e checklists de PAEBM ś 

(Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração); análises e estudos de referência 

bibliográficas, instrumentos legais, instrumentos técnicos relativos às temáticas de segurança de 

barragens e plano de ação de emergência. Os anexos referentes aos documentos citados que 

geram maior detalhamento das informações explanadas podem ser verificados no anexo 03 deste 

parecer. 

 

De maneira geral, foi observado pela equipe do Semente que o material gerado pelo 

projeto foi reduzido e que os resultados foram apresentados de forma generalizada, sem adentrar 

em muitos detalhes. Constata-se também, via leitura dos relatórios, que houve uma falha no 

estabelecimento de demandas para apoio técnico estabelecido entre o MPMG e o Instituto ARBO, 

o que dificultou a ação do Instituto ao longo dos 06 (seis) meses acompanhados. 

Apesar do exposto, relata-se que a execução das fases propostas foi devidamente 

exposta em relatório e que houve apresentação das ações realizadas. Neste sentido, o projeto 

obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 04 

deste parecer. 

Relativamente ao valor do projeto, foi definido o orçamento inicial de R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais), sendo provenientes dos autos dos inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº. 

0319.18.0000.28-7 e nº. 0319.20.000345-1. 

Pode-se afirmar que, conforme definido em Termo de Compromisso assinado, o recurso 

foi mantido, ao longo dos meses de execução, em conta do Instituto Arbo, em aplicação de baixo 

risco, havendo um rendimento total R$10.153,93 (dez mil, cento e cinquenta e três reais e noventa 

e três centavos). 
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Além das receitas já citadas, houve uma entrada de recursos de R$ 9.693,41 (nove mil, 

seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos). Esse valor provém de estornos de 

pagamentos feitos em duplicidade e de restituições de valores pagos a maior ao longo da execução 

do projeto. 

Se somados todos os valores recebidos, chega-se em R$ 619.847,34 (seiscentos e 

dezenove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo esta a receita 

total na conta do projeto. 

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R$ 31.803,84 (trinta e um 

mil, oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos) com despesas indiretas; R$ 481.323,60 

(quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos) com despesas 

de pessoal e R$ 9.171,38 (nove mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito centavos) com os 

encargos sociais; R$ 16.598,37 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e sete 

centavos) com despesas gerais; R$ 1.163,78 (hum mil, cento e sessenta e três reais e setenta e 

oito centavos) com eventos; R$ 9.807,16 (nove mil, oitocentos e sete reais e dezesseis centavos) 

com comunicação; R$ 20.102,93 (vinte mil, cento e dois reais e noventa e três centavos) com 

impostos e tarifas e R$ 49.876,28 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e 

oito centavos) com materiais e equipamentos. 

     Cumpre salientar que na rubrica "despesas gerais" o valor efetivamente gasto com 

atividades do projeto foi de R$ 5.003,98 (cinco mil e três reais e noventa e oito centavos), 

conforme notas fiscais e comprovantes de pagamento dispostos no anexo 06 deste parecer. 

Contudo, ao final da execução, o saldo remanescente de R$ 11.594,39 (onze mil quinhentos e 

noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) - proveniente de rendimentos bancários, estornos 

e rubricas não gastas em sua integralidade - foi inserido como custo neste item. Isso porque o 

recurso foi devidamente transferido para a execução da fase II do projeto, intitulada Informações 

para proteção ambiental - Fase 2, conforme aprovado antecipadamente pelo Coordenador do 

CAOMA, como pode ser verificado no anexo 05 deste parecer.  

O anexo 06 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na 

análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das 

atividades. 
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Como forma de encerramento deste parecer afirma-se que todo o recurso utilizado foi 

comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e 

demais documentos pertinentes. Informa-se ainda que os gastos e remanejamentos realizados 

foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e os extratos bancários 

encontram-se no documento anexo 07 deste parecer.  

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão 

disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema 

da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso 

depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de 

novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.  

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do 

presente projeto. 

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2022. 

 

Renata Fonseca Guimarães 

Coordenadora - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

Nilton Ribeiro Luz Junior 

Supervisor financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

Anna Beatriz Abreu Otoni 

Supervisora Jurídico - Semente: Transformando ideias em projetos  
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CPF: 107.293.376-42
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Log

11 nov 2022, 17:48:11 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-

1279d9ec38bc criou este documento número ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e. Data

limite para assinatura do documento: 11 de dezembro de 2022 (17:47). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

11 nov 2022, 17:48:13 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-

1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura:

nilton.ribeiro@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e CPF

060.728.146-46.

11 nov 2022, 17:48:13 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-

1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura:

renata.fonseca@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e CPF

107.293.376-42.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 11 de novembro de 2022. Versão v1.17.0.

ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e Página 1 de 5 do Log



11 nov 2022, 17:48:13 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-

1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura:

anna.otoni@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-

mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e CPF

015.381.251-61.

11 nov 2022, 17:48:58 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

renata.fonseca@cemais.org.br. CPF informado: 107.293.376-42. Assinatura manuscrita com

hash SHA256 prefixo f9234a(...), vide anexo 11 nov 2022, 17-48-58.png. IP: 177.182.213.202.

Componente de assinatura versão 1.404.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 nov 2022, 18:24:11 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

nilton.ribeiro@cemais.org.br. CPF informado: 060.728.146-46. Assinatura manuscrita com hash

SHA256 prefixo c105ab(...), vide anexo 11 nov 2022, 18-24-11.png. IP: 177.182.213.202.

Componente de assinatura versão 1.404.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 nov 2022, 18:24:37 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

anna.otoni@cemais.org.br. CPF informado: 015.381.251-61. Assinatura manuscrita com hash

SHA256 prefixo 2ed19f(...), vide anexo 11 nov 2022, 18-24-36.png. IP: 177.182.213.202.

Componente de assinatura versão 1.404.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

11 nov 2022, 18:24:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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