
 

RELATÓRIO FINAL 

 

Projeto: Revitaliza UNICICLA 

Proponente: Unicicla - Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nova União 

Local: Nova União - Caeté 

 

O projeto Revitaliza UNICICLA foi selecionado na plataforma Semente, através de assinatura 

de Termo de Compromisso, em janeiro de 2020, sendo proposto para dois meses de execução. 

Destaca-se que a seleção do projeto foi realizada pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caeté, 

através do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos do Inquérito Civil nº MPMG 

0045.17.000086-8 e que o recurso foi repassado a UNICICLA em fevereiro de 2020, sendo o projeto 

executado nos meses de fevereiro e março do mesmo ano. 

Como forma de contextualização, a UNICICLA é uma associação constituída por catadores 

de materiais recicláveis de Nova União / MG que tem como objetivo principal a destinação dos 

resíduos da coleta seletiva do município de Nova União à indústria de reciclagem. O trabalho consiste 

na triagem, separação e comercialização dos resíduos recicláveis descartados pela população, 

empresas e comunidade geral do município e destinados a Usina de Triagem e compostagem de lixo 

localizada no município. 

Dentro deste contexto, o papel da UNICICLA é promover a defesa do meio ambiente e 

inclusão social, através da gestão de resíduos e dos catadores. A UNICICLA integra a Rede Sol MG – 

Cooperativa Central Solidária de Catadores de Materiais Recicláveis de MG da região metropolitana 

de BH, que reúne cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis em uma melhor 

condição de organização, qualidade no trabalho e justiça social. 

Este projeto teve como objetivo principal o apoio a UNICICLA, propondo a revitalização da 

área de vivência da Usina de reciclagem de Nova União que se encontrava em total precariedade.  
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A proposta incluiu reparos no telhado para abrigar os catadores no período chuvoso; a troca 

de todas as portas do local por porta de aço, garantindo segurança a área administrativa, cozinha e 

banheiros; assentamento do piso de cerâmica para garantir maior higiene e dignidade aos catadores; 

afixação de janela na cozinha para garantir ventilação e luminosidade da área; instalação de portão 

de grade de ferro na entrada para garantir segurança e fechamento do local; instalação de placa de 

identificação da área da Usina para orientar a entrega voluntaria de materiais recicláveis indicando o 

horário de funcionamento.  

As atividades propostas no plano de trabalho inicial foram devidamente desenvolvidas e as 

metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos.  

Importante destacar que devido a pandemia COVID19 e ao isolamento social estabelecido 

em todo o Estado de Minas Gerais, a equipe de monitoramento da plataforma Semente foi 

impossibilitada de visitar o local. Sendo assim, informa-se que não houve verificação in-loco da obra 

executada e, desta forma, as mesmas foram avaliadas somente através de registro fotográfico 

apresentado pelo proponente do projeto. 

 As atividades propostas no plano de trabalho e executadas ao longo dos dois meses foram: 

1. Reparo no telhado colonial da área de vivência – 82m² de telhado foram revitalizados e 

limpos, conforme demonstrado no registro fotográfico apresentado no anexo 01 deste 

parecer; 

2. Instalação de portas e janelas – inicialmente foi proposta a instalação de três portas de 

aço (duas portas de frente e uma dos fundos) para substituição das portas de alumínio já 

existentes no local. Porém, durante a execução do projeto, com o recurso existente em 

conta, foi possível realizar a instalação das três previstas somadas às duas portas dos 

banheiros, totalizando na substituição de cinco portas de alumínio por portas de aço; 

quanto às janelas, foram instaladas três janelas de vidro junto às grades de proteção de 

aço em cada uma delas. O registro fotográfico do material instalado pode ser verificado no 
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anexo 02 deste parecer já os ofícios de autorização da alteração da planilha financeira do 

projeto relacionados a este item podem ser verificados no anexo 03 deste parecer; 

3. Assentamento de cerâmica cozinha e sala de reuniões – foi instalada a cerâmica no piso 

da cozinha e da sala de reuniões, locais que anteriormente apresentavam o piso em 

cimento queimado. O registro fotográfico apresentando a situação antes/depois pode ser 

verificado no anexo 04 deste parecer; 

4. Construção de cobertura de amianto em área externa – conforme previsto no plano de 

trabalho, foi instalado uma cobertura de telha de amianto de 14 m² sobre a área de 

proteção de tanque e lavado com intuito de proteção do sol e chuva. O registro fotográfico 

da instalação pode ser verificado no anexo 05 deste parecer; 

5. Instalação de placa de comunicação e portão de madeira na entrada da usina de reciclagem 

– foi instalada uma placa de identificação do local e um portão de metal na entrada. O 

registro fotográfico dos dois pode ser verificado no anexo 06 do parecer; 

6. Pintura e acabamento da área interna e externa de vivência – o local foi pintado de azul 

externamente e de branco no ambiente interno. O registro fotográfico pode ser verificado 

no anexo 07 deste parecer; 

7. Cerimônia de entrega da obra e inauguração - a inauguração do local não pode ser 

realizada devido à pandemia COVID19 que impediu a realização de aglomerações e 

estabeleceu o isolamento social em todo o país/estado. Com esta justificativa, e com a 

imprevisibilidade de término do período de isolamento social, torna-se inviável o 

cumprimento desta atividade sem responsabilidade direta do proponente; 

De maneira geral, pode-se considerar o objetivo proposto no plano de trabalho como 

concluído e, apesar das visitas de monitoramento não terem sido realizadas pela equipe da 

plataforma Semente, todo o trabalho proposto foi registrado pelo proponente através de fotografia 
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do local antes e após o desenvolvimento do projeto, o que demonstra a execução da obra como um 

todo. 

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

como pode ser verificado no anexo 08 deste parecer. 

Referente ao custo total do projeto, foi definido o orçamento inicial de R$ 22.339,03 (vinte 

e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e três centavos), sendo o repasse oriundo do Inquérito Civil 

nº MPMG 0045.17.000086-8. Vale lembrar que, de acordo com a cláusula décima (10.1) do Termo 

de Compromisso assinado em janeiro de 2020: 

“Ressalta-se que a cláusula 2.10.1, alínea “a” do Termo de 

Ajustamento de Conduta celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 

MPMG 0045.17.000086-8 define a destinação de R$ 34.520,89 (trinta e 

quatro mil quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) para a 

conta específica do COMPROMISSÁRIO, restando um saldo de R$ 

12.181,86 (doze mil cento e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) 

que deverá ser utilizado pelo COMPROMISSÁRIO para execução de 

outro projeto voltado para a educação ambiental, qual ainda será 

definido junto ao COMPROMITENTE.” 

Sendo assim, o valor total de R$ 34.520,89 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte reais e 

oitenta e nove centavos) foi depositado em conta do proponente para execução do projeto ao qual 

este parecer se refere e para execução de uma futura proposta a ser acordada junto à Promotoria da 

Comarca de Caeté. 

Com relação às despesas geradas pelo projeto Revitaliza UNICICLA, ao qual este parecer se 

refere, reporta-se que foram gastos R$ 4.735,01 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e um 

centavo) com despesas indiretas; R$ 18.994,50 (dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais e 

cinquenta centavos) com despesas gerais, referente ao custo de material e mão de obra; R$ 1.750,00 

(hum mil, setecentos e cinquenta reais) com despesas de comunicação; R$ 1.451,25 (hum mil, 
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quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) com impostos e tarifas referente ao 

custo de manutenção de conta bancária exclusiva e transferências bancárias; e R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais) com materiais e equipamentos, sendo este custo referente ao portão adquirido. 

O anexo 09 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. 

Vale esclarecer que o valor de R$ 4.735,01 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e um 

centavo), apresentado na rubrica de despesas indiretas desta planilha anexo 09, se refere a um valor 

gasto indevidamente pela UNICICLA ao longo da execução do projeto. Como este valor foi gasto 

indevidamente, sem relação com o escopo do trabalho, o mesmo foi devolvido a conta específica do 

projeto em 17 de março de 2021, não sendo considerado no valor final de gastos da planilha. 

Fazendo referência ainda a estornos realizados pelo proponente, vale esclarecer que ao final 

da análise da prestação de contas, foi identificado outro gasto indevido equivalente a R$ 268,48 

(duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), valor este também devolvido para a 

conta exclusiva do projeto em 12 de abril de 2021, conforme extrato citado adiante neste parecer. 

Somadas as despesas detalhadas na planilha financeira apresentadas no anexo 09, e 

retirando os valores gastos indevidamente citados acima, totaliza-se em R$ 23.727,27 (vinte e três 

mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), sendo essa a despesa total gerada ao 

longo da execução dos trabalhos. 

Ao somar as despesas geradas na planilha financeira, percebe-se que o valor gasto no 

projeto foi superior ao acordado no Termo de Compromisso assinado em janeiro de 2020. Este gasto 

superior foi previamente acordado junto a Promotoria de Caeté, conforme anexo 10 deste parecer. 

Como forma de esclarecimento, vale citar que foi solicitado em documento oficial o uso de 

R$544,81 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em ações do plano de 
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trabalho e R$807,25 (oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos) para pagamento de 

manutenção de conta bancária, sendo estas as despesas extras apresentadas. 

Quanto a receita da planilha financeira, conforme definido em Termo de Compromisso, o 

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

em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento inicial de R$ 34,82 (trinta e quatro reais e 

oitenta e dois centavos), somados a R$1,57 (um real e cinquenta e sete centavos). Ou seja, a receita 

do projeto passou de R$ 22.339,03 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e três centavos) 

para R$ 22.375,42 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). 

Ao analisar os dados apresentados acima, conclui-se que do total de R$ 34.520,89 (trinta e 

quatro mil quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) recebidos em fevereiro de 2020, 

apresenta-se, em abril de 2021, um saldo remanescente em conta equivalente a R$ 10.830,01 (dez 

mil, oitocentos e trinta reais e um centavo). Este valor se refere ao valor total acordado com a 

Promotoria de Caeté, através do ofício 002/2021, somados a R$0,21 (vinte e um centavos) 

apresentados de rendimento bancário da data do ofício até então. 

Destaca-se novamente que este saldo remanescente será utilizado para execução do futuro 

projeto denominado “Coleta seletiva solidária, eu faço, eu reciclo!”, que ainda está sob análise e 

aprovação da plataforma Semente junto à Promotoria de Caeté. 

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 

monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se em documento anexo 11 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 

Clicksign e1b5d583-0c88-44b6-b508-dd1a94c869f6



 

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, 13 de abril de 2021, 

 

Renata Fonseca Guimarães 

Coordenadora Técnica - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

Ustane Lopes Martins 

Coordenadora Financeira - Semente: Transformando ideias em projetos  
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