
 

 RELATÓRIO FINAL 

 

Projeto: Lei.A Conhecimento e Ação pelo Meio Ambiente - IV 

Proponente: Associação dos Observadores do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural de Minas 

Gerais 

Local: Todo o Estado 

 

O projeto Lei.A Conhecimento e Ação pelo Meio Ambiente – IV foi selecionado na 

plataforma Semente, através de assinatura de Termo de Compromisso, sendo proposto para 

12 meses de execução com início das atividades em abril de 2020. Vale esclarecer que, 

conforme acordado com o MPMG, o projeto teve seu prazo prorrogado por 02 meses com 

propostas de atividades extras, sendo finalizado em junho de 2021. 

Como é de conhecimento, desde sua primeira fase inserida na plataforma Semente, 

o LEI.A é um Observatório de Comunicação que acompanha permanentemente leis, temas e 

discussões ambientais. A plataforma propõe uma nova forma de empoderamento da 

sociedade civil, por meio de ações de comunicação e análise de dados oficiais 

georreferenciados. 

Durante a operacionalização da Fase III, ficou evidente que o conteúdo didático e 

informativo explanado pelo projeto foi capaz de provocar a ação popular e de subsidiar as 

organizações que defendem o Meio Ambiente. Também foram consistentes os resultados do 

monitoramento de projetos de leis ambientais na ALMG.  

Para a Fase IV foi proposta a continuidade das atividades, porém com ênfase no 

efeito das resoluções públicas, incluindo mudanças na lei, na vida de trabalhadores e 

comunidades, haja vista a correlação imediata entre dano ambiental e a fruição de direitos e 

garantias fundamentais (à vida, à segurança, à propriedade e ao trabalho etc).  

Dois vetores foram considerados como prioritários nesta fase: reforço do caráter 

pedagógico de formação dos conteúdos, ampliando o recurso à linguagem gráfica e 

multimídia, incluindo visualização inteligente de dados, animações e podcasts; e ampliação de 

parcerias com universidades, imprensa e sindicatos, de modo a fortalecer a discussão 

ambiental nesses espaços privilegiados do conhecimento, sobretudo quanto a direitos e 

garantias. 
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Após monitoramento e análise das ações do projeto, destaca-se que as atividades do 

plano de monitoramento proposto foram devidamente desenvolvidas e as metas cumpridas 

e comprovadas conforme os meios de verificação previstos. As atividades realizadas foram: 

 

• Publicação das ações da Plataforma e conteúdos acerca de temas ambientais e 

discussões legais acerca dos temas apresentados – ao longo do período de execução 

desta fase do projeto LEI.A houve o cumprimento de todas as metas relacionadas a 

esta atividade, apresentando até mesmo resultados superiores aos previstos. 

Quantitativamente apresenta-se o resultado de produção: 391 publicações; produção 

e publicação de 36 vídeos; produção de 05 podcasts; e produção de 04 E-books. A 

comprovação destas produções pode ser verificada através dos links apresentados no 

anexo 01 deste parecer; 

• Criação e publicação de Ebook "As águas de Itabirito" – O Ebook foi produzido e 

publicado conforme previsão no plano de monitoramento do projeto. Ressalta-se que 

para essa produção foram realizadas visitas ao município de Itabirito para avaliação 

de criação do conteúdo além de entrevistas e produção de imagens locais. A 

comprovação de criação e publicação pode ser verificada no anexo 02 deste parecer; 

• Visitas à Assembleia (ALMG) e/ou acompanhamento de alterações na legislação 

ambiental – em decorrência da pandemia COVID-19 e do consequente fechamento 

da Assembleia Legislativa ao público externo, esta meta foi repactuada junto a equipe 

de monitoramento do Semente. Dessa forma a meta passou a ser a produção, 

execução e divulgação de 05 lives em redes sociais com a temática da Legislação 

Ambiental, e a mesma foi executada com sucesso. A repactuação da meta e a 

comprovação de execução da mesma pode ser verificado no anexo 03 deste parecer; 

• Participação em eventos multissetoriais (que não só área ambiental) em faculdades, 

universidades, redações de órgãos de imprensa, sindicatos e organizações de defesa 

dos trabalhadores – ao todo foram realizadas 08 participações em eventos/reuniões 

em ambientes acadêmicos e/ou instituições de defesa dos direitos dos trabalhadores 

e posteriormente 04 participações em reuniões com chefias e/ou editoriais de 

redação de imprensa, comunicação e mídia. A comprovação destas participações 

pode ser verificada no anexo 04 deste parecer; 

• Produção de conteúdo didático e informativo para incrementar o hotsite criado pelo 

MPMG (http://mpmgbarragens.info/) - conforme previsto em plano de 
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monitoramento foi realizada uma série com 05 episódios de podcasts para 

contribuição do conteúdo do site do MPMG. A série foi entregue ao MPMG via ofício 

formal a assessoria do CAOMA. A comprovação deste produto pode ser verificada no 

anexo 05 deste parecer; 

Além das atividades previstas no plano de monitoramento, foi apresentado no 

relatório final de prestação de contas também a comprovação de execução das atividades 

extras, conforme acordado previamente com o CAOMA no período de prorrogação do projeto. 

As atividades extras podem ser citadas a seguir: publicação de 10 posts em redes sociais, 04 

vídeos e 01 agenda de eventos; e produção de um E-book com os Projetos de Lei (PLs) em 

tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo final do projeto ampliado ao longo do 

seu processo de execução. Em muitos casos, o volume de ações e realizações ultrapassou a 

quantidade prevista, mostrando, de um lado, o compromisso do LEI.A em se pautar nas 

demandas da sociedade civil e de outro, a existência de um campo vasto para prestar o serviço 

de comunicação ambiental. 

Ressalta-se ainda a existência de retornos positivos por parte da sociedade civil e do 

próprio MPMG que já reconhecem o Observatório LEI.A como um importante instrumento de 

comunicação que facilita no entendimento de questões técnicas de difícil compreensão, 

muitas vezes, pelos próprios profissionais atuantes da área ambiental. 

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

Final, como pode ser verificado no anexo 06 deste parecer. 

Referente ao custo total do projeto, foi definido o orçamento inicial de R$ R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo o repasse realizado em uma única parcela em abril de 

2020.  

Ao final das atividades, em abril de 2021, foi realizada uma reunião da Associação dos 

Observadores com o CAOMA, na qual foi definido um novo repasse de R$ 45.833,33 (quarenta 

e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) para prorrogação do projeto 

por 02 meses. A ata desta reunião, junto a autorização de dilação de prazo, pode ser verificada 

no anexo 07 deste parecer. 

Informa-se ainda que o valor total do projeto foi mantido ao longo quatorze meses 

de execução em conta específica da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e 

Patrimônio Cultural de Minas Gerais em aplicação de baixo risco, conforme determina o 
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Termo de Compromisso do projeto, havendo um rendimento total de R$ 5.318,00 (cinco mil, 

trezentos e dezoito reais).  

Ou seja, importante observar que o valor do projeto passou de R$ 600.000 

(seiscentos mil reais) para R$ 651.151,33 (seiscentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta 

e um reais e trinta e três centavos) somando-se as duas receitas e os rendimentos obtidos. 

Com relação as despesas geradas pelo projeto, reporta-se que foram gastos R$ 

106.093,38 (cento e seis mil, noventa e três reais e trinta e oito centavos)  com despesas 

indiretas; R$ 163.580,59 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta 

e nove centavos) com despesas de pessoal, incluindo encargos sociais; R$ 19.404,52 

(dezenove mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) com despesas gerais; 

R$ 319.816,98 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito 

centavos) com serviços de comunicação; R$ 1.487,80 (hum mil, quatrocentos e oitenta e sete 

reais e oitenta centavos) com impostos e tarifas; e R$2.965,92 (dois mil, novecentos e sessenta 

e cinco reais e noventa e dois centavos) com materiais e equipamentos totalizando em uma 

despesa total de R$ 613.349,19 (seiscentos e treze mil, trezentos e quarenta e nove reais e 

dezenove centavos). 

O anexo 08 deste parecer demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas 

apresentadas no parágrafo acima, e gera a aprovação financeira das rubricas apresentadas no 

decorrer deste relatório expositivo. 

Diante dos valores apresentados de receitas e despesas foi possível apurar uma 

diferença de R$ 37.802,14 (trinta e sete mil, oitocentos e dois reais e quatorze centavos) que 

equivale ao saldo remanescente do projeto. Este valor apurado foi transferido para a execução 

da Fase V do projeto LEI.A, conforme aprovado previamente pelo CAOMA sob interveniência 

da equipe do Semente, como demonstrado no anexo 09 deste parecer. 

Para finalizar este documento afirma-se que todo o recurso utilizado ao longo da 

execução do projeto foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação 

de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Ressalta-se ainda que os gastos 

e remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento, e os extratos 

bancários encontram-se em documento anexo 10 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 
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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, 18 de outubro de 2021, 

 

Renata Fonseca Guimarães 

Coordenadora Técnica - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

 

Aline Seoane Resende Paulino  

Coordenadora Jurídica - Semente: Transformando ideias em projetos 

 

 

Ustane Lopes Martins 

Coordenadora Financeira - Semente: Transformando ideias em projetos  
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