
 

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO      

 

Projeto: Projeto Terra das Águas – Rio Formiga 

Proponente: FUOM – Fundação Educacional de Formiga 

Local: Formiga / MG 

 

1. Relatório       

O projeto Terra das Águas – Rio Formiga foi submetido via plataforma Semente, 

tendo sido inicialmente proposto para 24 (vinte e quatro) meses de execução com o objetivo 

geral de revitalizar nascentes na Sub-bacia do Rio Formiga, à montante da captação do SAAE, 

de forma a recuperar sua capacidade produtora de água em quantidade e qualidade 

suficientes para o abastecimento humano. 

Após aprovação no processo de triagem, a iniciativa passou a compor o banco de 

projetos, 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 06 de novembro de 2018. 

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

Parquet, em conformidade com o art. 5º, §1º da Resolução 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 do Inquérito Civil 

nº MPMG 0261.16.000643-1. 

Durante a realização das atividades o projeto foi prorrogado algumas vezes para 

ajustes no escopo e no cronograma de execução, conforme será relatado no decorrer deste 

parecer. 
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Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades, passa-se, 

portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de contas apresentado pelo 

proponente. 

2. Análise técnico financeira 

Apresentando o histórico do contexto em que o projeto se enquadra, ressalta-se que 

o Rio Formiga, único fornecedor de água para o consumo humano no município que leva o 

mesmo nome, diminui sua vazão anualmente em virtude do desmatamento, do pisoteio 

excessivo do gado e do assoreamento de nascentes.  

Relata-se, ainda, que, na seca, falta água para a população urbana, o que leva o           

SAAE a realizar      rodízio no fornecimento. A área também tem muitos agricultores, aos quais 

também faltou água, situação que se agravou a ponto de causar      conflitos      entre a cidade 

e o campo pelo uso da água.      

Essas sucessivas crises hídricas motivaram o “Programa Vida Nova Rio Formiga” 

criado pela Lei nº 5082/16 que abarca várias iniciativas, dentre eles, o presente, “Terra das 

Águas”, projeto que objetiva a execução de ações de conservação do solo que protejam 

nascentes e cursos de água (cercas e plantio, quando necessário), provoquem a infiltração de 

água no solo e controlem os processos erosivos (barraginhas e terraços), visando o aumento 

da quantidade e a melhoria da qualidade das águas. 

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

realizadas no projeto foram: 

● Cadastro dos Proprietários através de visitas e reuniões – importante relatar que ao 

todo foram publicados 2 (dois) editais de cadastramento do SAAE, haja vista que o 

primeiro não alcançou o número de 50 (cinquenta) inscrições dos proprietários rurais 

(meta prevista no projeto) devido à falta de documentação necessária ou resistência 

destes. Neste sentido, foi solicitado ao MPMG, via plataforma Semente, a publicação 

de um segundo edital, com prorrogação de prazo, tendo este um resultado positivo de 

56 (cinquenta e seis) inscritos. O anexo 01 deste parecer esclarece a situação descrita, 
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comprova a efetivação das inscrições e apresenta a autorização quanto à dilação de 

prazo solicitada; 

● Visita às propriedades para levantamentos de informações – foram apresentados os 

50 (cinquenta) Projetos Individuais de Propriedade (PIP's) previstos no plano de 

trabalho do projeto, todos eles contemplando um levantamento da propriedade rural 

através de visitas técnicas e seu diagnóstico, contendo informações ambientais, 

pedológicas, geomorfológicas e produtivas importantes, juntamente com os projetos 

de conservação de solo e água e proteção, recuperação e conservação da cobertura 

vegetal natural, recomendados para a propriedade. Além disso, no anexo 02 deste 

parecer, pode-se verificar a apresentação dos termos de compromisso, também 

denominado "negociação", devidamente assinados pelos proprietários rurais 

envolvidos. 

● Reunião com o Ministério Público – reunião realizada no dia 04 de dezembro de 2019, 

com a participação do promotor de Justiça da comarca de Formiga, Dr. Lucas Silva e 

Greco, e de integrantes da plataforma Semente. Ata da reunião apresentada no anexo 

03 deste parecer; 

● Construção de bacias de sedimentação nas estradas rurais, ravinas e locais de erosão 

em sulco – foram apresentadas à plataforma Semente o demonstrativo de construção 

de 310 barraginhas na região da sub-bacia do Rio Formiga. Meios de comprovação 

destas construções foram apresentadas no anexo 04 deste parecer; 

● Construção de terraços nas áreas produtivas da propriedade - construção de 35,605 

Km de Terraços em nível na região da sub-bacia do Rio Formiga. Número inferior ao 

previsto, porém devidamente justificado e aprovado junto à promotoria de Justiça 

responsável. Comprovantes de demonstrativos apresentados no anexo 05 deste 

parecer; 

● Construção de cercas nos limites das áreas de preservação permanente - construção 

de 26.579 m de cerca em arame farpado na região da sub-bacia do Rio Formiga. 

Número inferior ao previsto, porém devidamente justificado e aprovado junto à 

promotoria de Justiça responsável. Comprovantes de demonstrativos apresentados no 

anexo 06 deste parecer; 
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● Plantio de mudas de espécies nativas - verificou-se através de embasamento técnico, 

que o Plantio de mudas de espécies nativas para a região da sub-bacia do Rio Formiga, 

não se faz necessário para a regeneração da vegetação, sendo que o recurso destinado 

para esta atividade foi remanejado para outras atividades. No anexo 07 deste parecer 

foram apresentados os ofícios de solicitação, laudo técnico fundamentado e 

autorização formalizada; 

● Reunião com o Ministério Público e todos os envolvidos com o projeto para 

apresentação do relatório final – foi realizada no dia 31 de março de 2022 uma 

solenidade de apresentação dos resultados finais do Projeto Terra das Águas ao 

Ministério Público de Minas Gerais e todos os envolvidos (Parceiros, entidades, 

produtores rurais, comunidade), inclusive com participação de integrantes da 

plataforma Semente. Ata da reunião apresentada no anexo 08 deste parecer; 

Além das atividades descritas e comprovadas acima, vale esclarecer, ainda, que o 

Projeto Terra das Águas executou todas as atividades propostas seguindo as diretrizes do 

programa “Produtor de Água”, concebido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento 

Básico (ANA) em 2001, que tem como objetivo a revitalização das bacias hidrográficas. 

Conforme a necessidade local, alguns parâmetros foram adaptados para melhor 

aproveitamento e atendimento ao objetivo proposto. 

Como forma de conclusão das atividades relata-se que após a execução das obras      

vários produtores declararam a sua satisfação com o trabalho executado, tendo em vista as 

melhorias produtivas, o aumento do volume de água em cursos d’água, a melhora      

significativa da drenagem de enxurradas e até mesmo o surgimento de novos olhos d’água ou 

ressurgimento de nascentes que já estavam totalmente secas em plena estação árida. A 

execução gerou, também, oportunidades para vários trabalhadores rurais que foram 

subcontratados. 

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo final do projeto como concluído ao 

longo do seu processo de execução, já que toda a demanda foi finalizada mesmo com algumas 

Clicksign 0ae656df-9940-440f-a145-f3b998dda49c



 

adequações aprovadas previamente pela equipe do Semente. O relatório final detalhado 

apresentado pela FUOM pode ser verificado no anexo 09 deste parecer. 

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico 

Final, como pode ser verificado no anexo 10 deste parecer. 

Relativamente aos aspectos financeiros, do projeto, foi definido o orçamento inicial 

de R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), sendo o repasse realizado em uma única 

parcela oriunda do Inquérito Civil nº MPMG 0261.16.000643-1. 

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

novembro de 2018, ao longo dos meses de execução do projeto, o recurso foi mantido em 

conta específica da Fundação Educacional de Formiga – FUOM, em aplicação de baixo risco, 

havendo rendimento total R$86.998,45 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais 

e quarenta e cinco centavos).  

Constata-se, ainda, que ao longo da execução, houve estorno para a conta do projeto 

no valor de R$1.647,61 (hum mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), 

relativo a taxas bancárias debitadas indevidamente ao longo da execução das atividades e 

devidamente devolvidos para a conta do projeto. 

Dessa maneira, somando-se a receita total, os estornos e os rendimentos bancários, 

chega-se ao montante  de R$ 1.188.646,06 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos 

e quarenta e seis reais e seis centavos), sendo este o valor total de receitas do projeto. 

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R$ 102.686,70 (cento 

e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta centavos) com despesas indiretas; R$ 

290.094,14 (duzentos e noventa mil, noventa e quatro reais e quatorze centavos) com 

despesas de pessoal e R$ 59.747,15 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais 

e quinze centavos) com os encargos sociais; R$ 55.405,83 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos 

e cinco reais e oitenta e três centavos) com despesas gerais; R$ 529,47 (quinhentos e vinte e 

nove reais e quarenta e sete centavos) com rubricas de eventos; R$ 499,00 (quatrocentos e 

noventa e nove reais) com comunicação; R$ 3.858,31 (três mil, oitocentos e cinquenta e oito 
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reais e trinta e um centavos) com impostos e tarifas; e R$ 675.825,46 (seiscentos e setenta e 

cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) com materiais e 

equipamentos. 

Somadas as despesas expostas acima, totaliza-se R$ 1.188.646,06 (hum milhão, cento 

e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e seis centavos), sendo essa a despesa 

total gerada ao longo da execução do projeto. 

O anexo 11 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. 

Conclui-se, portanto, 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 inserido no anexo 12 deste parecer.  

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeiras 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.  

3. Conclusão 

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas as 

atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu em 

conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além de terem 

sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.  
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Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas pela 

equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de Compromisso celebrado 

para contemplação do projeto. 

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

presente projeto. 

Belo Horizonte, 3 de janeiro de 2023. 

 

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 Jurídica - Semente: Transformando ideias em projetos  
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