
 

 RELATÓRIO FINAL 

 

Projeto: Água Limpa para Todos 

Proponente: Instituto Guaicuy 

Local: Itabirito 

 

O projeto Água Limpa para todos foi selecionado na plataforma Semente, através de 

assinatura de Termo de Compromisso, em agosto de 2017, sendo proposto para 18 meses de 

execução, cabendo a equipe de trabalho a promoção de saúde, cidadania e conservação de 

mananciais, por meio de ações de educação ambiental e proteção de nascentes no bairro Água 

Limpa, localizado em Itabirito, tendo em vista a rápida degradação dos recursos naturais causada 

pela expansão urbana desordenada, acentuada desigualdade social, dificuldade de acesso a 

serviços públicos básicos e pressão de agentes econômicos. 

O projeto foi iniciado em dezembro de 2017 e, apesar de inicialmente previsto para 18 

meses, vale esclarecer que o mesmo teve seu prazo prorrogado para 24 meses, sendo o mesmo 

finalizado somente em dezembro de 2019, sem previsão de recursos aditivos ao orçamento inicial. 

Como forma de contextualizar a proposta do trabalho desenvolvido, é importante esclarecer 

que o Instituto Guaicuy vem trabalhando com comunidades, instituições públicas e privadas para 

reverter a lógica de degradação dos rios e, assim, da qualidade de vida na bacia do Rio das Velhas. 

 A região do alto Rio das Velhas, foco deste projeto, é uma área estratégica, pois nela existem 

diversos mananciais, destacando-se Bela Fama, responsável pelo abastecimento de mais de 2 

milhões de habitantes de Belo Horizonte. O desafio que se apresenta nesta proposta é complexo 

devido à realidade socioambiental do bairro Água Limpa, onde há conflitos por regularização 

fundiária, ocupações, diversidade de sujeitos, desigualdade social e crimes ambientais.  Esse 

bairro, localizado em Itabirito, constitui-se numa área de expansão urbana onde os moradores, 
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carentes de serviços públicos básicos, ao mesmo tempo que tentam resolver questões de 

saneamento, avançam sobre as áreas de nascentes da região, o que favorece a contaminação e 

poluição de mananciais. 

Desta forma, o projeto foi proposto com intuito principal de conservar nascentes em 

diferentes contextos de pressão e de degradação, além de desenvolver ações de educação 

ambiental, tendo em vista a saúde coletiva e melhoria da qualidade de vida. 

Após o acompanhamento direto das ações destaca-se que as atividades do plano de 

monitoramento do projeto proposto foram devidamente desenvolvidas e as metas cumpridas e 

comprovadas conforme os meios de verificação previstos. Das atividades apresentadas no plano 

de monitoramento vale destacar a realização das principais, sendo elas: 

 

• Realização de entrevistas semiestruturadas com população em geral e atores-chave 

locais - foram entrevistadas 99 pessoas, moradoras de Água Limpa, bairro de Itabirito - 

MG. Os entrevistados foram selecionados por se caracterizarem como pessoas chave 

locais, como moradores mais antigos, lideranças comunitárias, conhecedores de um 

determinado assunto ou protagonistas de determinado evento de interesse do projeto – 

o resultado completo obtido nessas entrevistas pode ser visualizado no anexo 01 deste 

parecer; 

• Realização de relatório de diagnóstico da realidade socioambiental – relatório completo 

pode ser visualizado no anexo 02 deste parecer; 

• Realização de reuniões e rodas de conversas para divulgação de informações sobre saúde 

e revitalização ambiental – realizadas diversas rodas de conversas com a comunidade local 

– resumo das atividades pode ser visualizado no anexo 03 deste parecer; 
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• Mutirão de limpeza das nascentes – realizados dois mutirões com a comunidade em 

agosto do ano de 2018 – resumo desta atividade pode ser visualizado no anexo 04 deste 

parecer; 

• Curso de formação de agentes ambientais – foram realizadas 09 edições do curso 

envolvendo diferentes atores e diversos conteúdos ambientais importantes par a região - 

registro completo pode ser visualizado no anexo 05 deste parecer; 

• Atividades de educação ambiental na região – foram identificadas duas escolas que 

atendem as crianças e adolescentes que moram no bairro Água Limpa, são elas: a Escola 

Municipal de Ribeirão do Eixo, localizada no município de Itabirito, e a Escola Estadual 

Maria Josefina Sales Wardi, localizada no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Existem 

ainda alguns moradores de Água Limpa que estão do lado de Nova Lima que são atendidos 

pela Escola Municipal César Rodrigues/Miguelão. Além dessas escolas que são regulares, 

mas que estão localizadas longe do bairro, existe uma creche que atende grande parte das 

crianças de Água Limpa, a CABAL. Diante desse cenário, as atividades de Educação 

Ambiental previstas apenas para escola Municipal César Rodrigues se desdobraram em 

várias outras - material completo desenvolvido nas escolas pode ser visualizado no anexo 

06 deste parecer; 

• Atividades de medicina na região – foram realizados cinco mutirões de saúde na região do 

bairro Água Limpa – registro completo pode ser visualizado no anexo 07 deste parecer; 

• Realização de material digital informativo – relatório completo de materiais de 

comunicação pode ser visualizado no anexo 08 deste parecer; 

• Blitz ambiental educativa – Ao todo foram realizadas duas blitz educativas na região ao 

longo de toda a execução do projeto – relatório descritivo das blitz pode ser visualizado no 

anexo 09 deste parecer; 
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• Levantamento de dados das nascentes – Inicialmente ao longo da execução do projeto 

foram identificadas 90 nascentes locais, porém, ao longo do desenvolvimento do projeto 

este número foi reduzido para 48 - relatório das nascentes pode ser visualizado no anexo 

10 deste parecer; 

• Realização do croqui da área – elaboração do croqui contou com idas à campo para 

reconhecimento da área, marcação dos pontos no gps e conversa com os profissionais 

responsáveis pelo cercamento para discutir a viabilidade local – croquis apresentados no 

anexo 11 deste parecer; 

• Cadastramento e caracterização das nascentes – foram cadastradas e caracterizadas 48 

nascentes – relatório de caracterização apresentado no anexo 12 deste parecer; 

• Cercamento das nascentes – foi possível realizar em torno de 15 hectares de cercamento 

em três áreas distintas de nascentes. Para o cercamento foram analisados parâmetros de 

qualidade ambiental relevantes dentro contexto da localidade para subsidiar a escolha das 

nascentes. Condições erosivas, captação para abastecimento, condições da vegetação, 

declividade, presença de esgoto, lixo ao redor da nascente, autorização do proprietário do 

terreno, entre outros, são pontos relevantes para definir os cercamentos – o relatório 

completo de cercamento das nascentes pode ser visualizado no anexo 13 deste parecer; 

 

Ao final do projeto, além da identificação de cada uma das atividades descritas acima, foi 

apresentado pelo grupo de trabalho um relatório final que evidencia todas as atividades 

desenvolvidas junto aos resultados finais obtidos no projeto. O acesso a este relatório final é 

possível a partir do anexo 14 deste parecer. 

A partir da leitura deste relatório final e do acompanhamento das demais atividades 

apresentadas, pode-se concluir que, o projeto não somente cumpriu com o objetivo incialmente 
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proposto, como também executou uma série de ações extras ao previsto no plano de trabalho, 

gerando grande suporte à comunidade local envolvida. 

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

como pode ser verificado no anexo 15 deste parecer. 

Referente ao custo total do projeto, foi definido o orçamento de R$ 399.491,20 (trezentos 

e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos) sendo o repasse 

realizado em uma única parcela oriunda dos autos da Ação Civil Pública n° 

0015014.90.2015.8.12.0024 englobando os Inquéritos Civis n° 0319.13.000005-6; 

0319.14.000070-8; 0319.14.000140-9; 0319.14.000139-1; 0319.14.000149-0; 0319.15.000115-8. 

Conforme definido em Termo de Compromisso assinado em 02 de agosto de 2017, o valor 

total do projeto foi mantido ao longo dos dezessete meses de execução em conta específica da 

Instituto Guaicuy em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento total R$ 13.025,99 (treze 

mil e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos). Somando-se todos as receitas, incluindo 

rendimentos, chega-se ao total de R$ 412.517,19 (quatrocentos e doze mil, quinhentos e 

dezessete reais e dezenove centavos).  

Com relação as despesas geradas pelo projeto, reporta-se que foram gastos R$ 11.600,00 

(onze mil e seiscentos reais) de despesas indiretas incluindo contador, aluguel de sala e taxa bancária; 

R$ 325.776,96 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis 

centavos) de despesas com pessoal, sendo que não houve custo de encargos sociais já que a maioria 

das contratações foram de estagiários, prestadores de serviço como pessoa jurídica e de forma esporádica 

contratação de pessoa física por RPA.; R$ 46.766,91 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis 

reais e noventa e um centavos) de despesas gerais (materiais para cercamento, materiais diversos para 

realização de atividades como as de educação ambiental, lanches, notebook, GPS, gravador e reprodutor de 

voz); e R$ 10.823,16 (dez mil, oitocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) com despesas de 

comunicação; 
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O anexo 16 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. 

Somadas as despesas expostas e detalhadas na planilha financeira apresentadas no anexo 

citado, totaliza-se em R$ 394.967,03 (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e 

sete reais e três centavos), sendo essa a despesa total gerada ao longo da execução do trabalho. 

Além da despesa geral, o Instituto Guaicuy repassou no dia 26 de fevereiro de 2018 para a 

conta do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS, o valor de R$17.385,80 (dezessete 

mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Este valor se refere ao PDO (percentual 

de Despesas Operacionais para avaliação e acompanhamento de projetos), previamente definido 

na cláusula 10.1 do Termo de Compromisso. 

Somadas as despesas totais de execução ao valor do PDO totaliza-se em R$ 412.352,83 

(quatrocentos e doze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), que 

equivale ao valor gasto em conta específica. 

Após análise das somatórias de receitas e despesas demonstradas acima, foi possível apurar 

um saldo remanescente em conta equivalente a R$ 164,36 (cento e sessenta e quatro reais e trinta 

e seis centavos). Este saldo se refere a diferença do saldo positivo na conta do projeto para o valor 

gasto até o final da execução do plano de trabalho. 

Quanto a este saldo citado, destaca-se que o valor foi destinado para o Fundo Especial do 

Ministério Público - FUNEMP, conforme definido na cláusula décima terceira do Termo de 

Compromisso do projeto, assinado em 02 de agosto de 2017. – Documento de comprovação da 

transferência bancária apresentado no anexo 17. 

Para finalizar este 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. Os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de 
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monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se em documento anexo 18 

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, 22 de junho de 2020, 

 

Renata Fonseca Guimarães 

Coordenadora Técnica - Semente: Transformando ideias em projetos 

 

Ustane Lopes Martins 

Coordenadora Financeira - Semente: Transformando ideias em projetos 
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