
 

Parecer Final de Monitoramento de Projetos – Plataforma Semente  

1. Relatório  

O projeto Água Limpa Para Todos - Fase II é uma iniciativa socioambiental proposta 

pelo Instituto Guaicuy cujo objetivo é ampliar a consciência dos moradores do Bairro Água 

Limpa – Itabirito acerca das nascentes existentes no local, os cuidados com o solo e a 

destinação correta dos resíduos, através de ações de educação ambiental, promoção da 

saúde, implantação de fossas sépticas e formação de Núcleo local visando a auto-organização 

comunitária, além da governança. 

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 no dia 9 de dezembro 

de 2019. 

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

Ministério Público, 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 do Termo de Compromisso celebrado 

nos autos do Inquérito Civil N° MPMG-0319.16.000062-0. 

Apesar da assinatura do Termo de Compromisso ter sido realizada em 2019, as 

atividades do projeto tiveram início em 01 de fevereiro de 2020 e, relata-se que, logo após 

esse início, devido ao isolamento social ocasionado pela pandemia COVID-19, as atividades 

foram suspensas por um longo período, postergando o prazo de execução e, 

consequentemente, a data de conclusão do projeto para dezembro de 2021. 

Projeto: Água Limpa Para Todos - Fase II 

Natureza: Parecer Final 

Proponente: Instituto Guaicuy 

Local: Itabirito – Bairro Água Limpa 

Clicksign fd183633-c5fc-4611-b332-e8432aa37aee



 

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

atividades e de prestação de contas. 

2. Análise Técnico-Financeira 

O projeto Água Limpa Fase 2 foi executado ao longo do período de isolamento social, 

ocasionado pela COVID-19, momento em que as visitas técnicas do Semente foram suspensas, 

o que impediu a equipe de realizar qualquer acompanhamento in-loco das atividades que 

serão descritas neste relatório. Devido a isso, é importante registrar que o presente parecer 

se restringe à análise documental da prestação de contas final entregue pelo Instituto 

Guaicuy.   

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

realizadas foram: 

Fase 01: Proteção de nascentes 

Nesta fase apresentada as três ações foram realizadas junto à comunidade, 

ocorrendo momentos de interação e trazendo a formação coletiva através de uma dinâmica 

democrática, participativa e reflexiva que toma como fundamento pedagógico a relação 

teoria-prática e sujeito-natureza. 

● Oficina de identificação de áreas de nascentes – Conforme o proposto foram realizadas 

duas oficinas com o público local explicitando o conceito das nascentes e a importância 

das mesmas para a vida de todos. As oficinas foram realizadas nos dias 15 e 20 de outubro 

do ano de 2020, e os relatórios com o descritivo do ocorrido, junto às listas de presença, 

podem ser verificados no anexo 01 deste parecer; 

● Plantio em torno de uma nascente – 50 mudas doadas pela Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SEMAPA) de Itabirito para plantio na área mencionada. O 

registro fotográfico e lista de presença da ação podem ser verificadas no anexo 02 deste 

parecer; 
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● Oficina de gotejadores de garrafa PET para as árvores que serão plantadas –A oficina de 

gotejadores não foi realizada conforme o previsto, porém ela foi substituída por outra 

oficina de função semelhante. O motivo da não execução foi que os gotejadores têm a 

função de manter o solo úmido para assim, otimizar o aporte de água necessário para as 

mudas recém plantadas. Porém, existem 2 fatores relevantes que foram considerados: 1) 

o período de plantio aplicado foi em época chuvosa e; 2) a região de plantio das mudas é 

em nascentes de áreas úmidas, ou seja, é constantemente úmido. Por esses dois motivos, 

não haveria razão para a confecção dos gotejadores. Entretanto, a oficina de gotejadores 

tinha outro objetivo: o reaproveitamento de materiais recicláveis (garrafas pet). Devido 

essa importância e conscientização ambiental, a equipe fez a substituição da oficina de 

gotejadores por outra de valor e importância equivalentes no quesito reciclagem, que 

ainda pudesse atender alguma necessidade da comunidade local e que se adequasse à 

temática de destinação de resíduos sólidos (tema desse projeto também). Dessa forma, 

foi adotado a oficina de compostagem, a qual atenderia na temática de redução e 

reaproveitamento dos resíduos orgânicos, com valores ambientais a serem explorados, 

além da reciclagem de embalagens de manteiga (matéria prima para a oficina). O relatório 

completo desta oficina realizada pode ser verificado no anexo 03 deste parecer; 

Fase 02: Formação do Núcleo Manuelzão Águas 

Fase destinada exclusivamente para criação do Núcleo Manuelzão, efetivamente 

criado conforme será detalhado nas atividades abaixo. 

● Realizar reuniões para formação do Núcleo Manuelzão Água Limpa – seis reuniões 

realizadas conforme o previsto no plano de trabalho para formação do núcleo com 

apresentação de ata descritiva das reuniões além de planilha de planejamento de 

atividades. As comprovações podem ser verificadas no anexo 04 deste parecer; 

● Construir um documento do Núcleo com missão, visão, valores e plano de ações – A 

documentação completa construída pode ser verificada no anexo 05 deste parecer; 
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Fase 03: Resíduos sólidos 

Fase importante para a promoção da Governança para o saneamento ambiental: a 

deposição indevida dos resíduos sólidos é um grande gargalo no bairro Água Limpa, o que 

fragiliza diretamente a proteção das águas. As ações realizadas neste, trazem para junto do 

projeto a participação popular e da Prefeitura de Itabirito. 

● Reuniões com a Prefeitura de Itabirito para estimular a coleta de resíduos em Água 

Limpa – reuniões devidamente realizadas e diretrizes alinhadas junto a Prefeitura de 

Itabirito. A comprobatória da realização das reuniões pode ser verificada no anexo 06 

deste parecer; 

● Identificar locais de difícil acesso e levantar com a Prefeitura de Itabirito pontos 

estratégicos para destinação do lixo, instalando placas educativas – para identificação 

dos pontos estratégicos foram realizadas diversas visitas de campo nas quais a equipe 

identificou pontos de descarte irregular de resíduos sólidos e de entulho no bairro. 

Através dessa identificação e cruzamento de dados, foram definidos quatro pontos para 

fixação de placas educativas. O relatório completo das visitas e o registro fotográfico 

podem ser verificados no anexo 07 deste parecer; 

● Oficina sobre resíduos sólidos – Oficina realizada no dia 29 de fevereiro de 2020 tendo 

como produto principal a transformação de garrafas de vidro de cerveja em enfeites de 

mesa, através do uso de cola, barbante e tinta. O relatório completo da atividade e os 

documentos comprobatórios podem ser verificados no anexo 08 deste parecer; 

● Oficina de construção de lixeiras recicladas – Oficina realizada no dia 13 de agosto de 

2021, tendo como produto principal a confecção de 04 tambores para uso como descarte 

de lixo para a comunidade. Foi apresentado um relatório da confecção dos produtos que 

pode ser considerado incompleto, haja vista a quantidade mínima de informações 

apresentadas. O relatório citado pode ser verificado no anexo 09 deste parecer; 
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Fase 04: Promoção de saúde 

Conforme descrito pelo Instituto Guaicuy, no contexto ambiental, a promoção da 

saúde é fator fundamental para o entendimento da saúde coletiva. Esta fase 04 teve como 

objetivo trabalhar conjuntamente à Secretaria Municipal de Itabirito para garantir uma 

implementação bem sucedida da Unidade Básica de Saúde fundamentada nos modelos da 

Estratégia de Saúde da Família. 

● Reunião com a Secretaria de Saúde para discutir o projeto – realizada no dia 03 de 

fevereiro de 2020 e comprovada conforme acordado em plano de trabalho, com 

apresentação de ata detalhada, lista de presença e registro fotográfico que podem ser 

verificados com detalhes no anexo 10 deste parecer; 

● Oficina de recrutamento e capacitação de Conselheiros de Saúde – referente a oficina 

de recrutamento e capacitação de conselheiros de Saúde, a atividade foi devidamente 

planejada e executada, porém, não houve interesse do público para participação efetiva. 

Como alternativa para compensar essa atividade, foi realizada uma nova oficina que 

pudesse oferecer um conteúdo equivalente, sendo delineada a oficina Troca de Saberes, 

Saúde e Sabores. A documentação completa desta atividade pode ser verificada no anexo 

11 deste parecer; 

● Estimular a Prefeitura a estabelecer uma equipe fundamentada na Estratégia de Saúde 

da Família, visando à promoção da saúde – para essa atividade proposta foi apresentado 

somente um relatório com pauta de alinhamento com a Prefeitura sobre o tema, porém 

o mesmo não foi comprovado com lista de presença e nem ao menos registro fotográfico. 

Essa atividade foi considerada "solta" diante do plano de monitoramento apresentado. 

Apesar de incompleta a documentação que se refere essa atividade pode ser verificada 

no anexo 12 deste parecer; 

● Roda de conversa sobre saúde da mulher – Documento não apresentado, ou 

apresentado com erro no sistema da plataforma Semente. 

 

Clicksign fd183633-c5fc-4611-b332-e8432aa37aee



 

Fase 05: Saneamento Ecológico 

As oficinas de saneamento realizadas nesta fase apresentam diversas formas de 

tecnologias sociais em saneamento ambiental. Destaca-se que foram abordados temas 

como a importância de proteção do solo, e as formas corretas de destinação das águas 

servidas de acordo com cada tipo de relevo e geologia local. 

● Oficina de Saneamento Ecológico – oficina realizada em dois módulos, porém, com 

atuação principal no módulo 2, realizado em 24 de outubro de 2021. A documentação 

completa comprobatória desta oficina pode ser verificada no anexo 13 deste parecer; 

● Implantação de Fossas ecológicas – Duas fossas TEVAP implantadas pela equipe do 

projeto com o acompanhamento da comunidade. A documentação descritiva dessa 

atividade pode ser verificada no anexo 14 deste parecer; 

Diante da realidade apresentada na execução deste projeto, pode-se constatar que, 

no contexto do local trabalhado, Bairro Água Limpa – Itabirito, é essencial que sejam formadas 

lideranças que compreendam a importância de se preservar áreas verdes, mananciais e áreas 

comuns de lazer, de forma a conciliar o desenvolvimento urbano com qualidade de vida. 

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

longo do seu processo de execução, já que, apesar de toda a intercorrência ocasionada pela 

COVID-19, a maioria dos produtos propostos no plano de trabalho foram entregues e, os que 

não foram executados, foram substituídos por atividades de importância similar para a 

comunidade.  

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

Final, como pode ser verificado no anexo 15 deste parecer. 

Referente ao valor do projeto, foi definido o orçamento inicial de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais), sendo o repasse proveniente de Termo de Compromisso celebrado nos 

autos do Inquérito Civil N° MPMG-0319.16.000062-0. 
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Pode-se afirmar que, conforme definido em Termo de Compromisso assinado, o 

recurso do projeto foi mantido ao longo dos meses de execução em conta específica do 

Instituto Guaicuy, em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento total R$ 197,81 

(cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), totalizando em uma receita de R$ 

90.197,81 (noventa mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos). 

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R$ R$ 75.952,77 

(setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) com 

despesas de pessoal e R$ 849,45 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco 

centavos) com os encargos sociais; R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais) com 

despesas gerais; R$ 515,89 (quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) com eventos; 

R$ 353,20 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) com comunicação; R$ 1.632,50 

(hum mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) com impostos e tarifas; R$ 

10.000,00 (dez mil reais) com materiais e equipamentos. 

Das despesas analisadas, vale ressaltar que, na rubrica de pessoal, equivalente a R$ 

R$ 75.952,77 (setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete 

centavos), parte dos documentos comprobatórios não foram apresentados, sendo eles:  

- Termo de compromisso de estágio remunerado de Eduardo Magalhães Salles Filho – período 

02/2020 a 04/2020 – R$ 2.700,00 

- Termo de compromisso de estágio remunerado de Stephano Lunardi Toledo – período 

02/2020 a 04/2020 – R$ 1.626,67 

- Termo de compromisso de estágio remunerado de Letícia Lauar Hollerbach Furtado – 

período 02/2020 a 03/2020 – R$800,00 

- Termo de compromisso de estágio remunerado de Gabriela Maria Martins da Silva – período 

10/2020 a 12/2020 – R$ 2.058,06 

- Nota fiscal de serviço prestado do profissional de Geoprocessamento – Paula Márcia Brasil 

Garcia – período 02/2020 a 04/2020 – R$ 3.150,00 
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- Nota fiscal de serviço prestado Produtor de oficinas – data 03/04/2020 – R$ 1.800,00 

Somados todos os valores expostos acima, totaliza-se em R$ 12.134,73 (doze mil, 

cento e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) não comprovados, sendo R$ 7.184,73 

(sete mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) de pagamento de estagiários 

sem Termo de Compromisso e R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) de 

Pagamentos sem apresentação de Nota Fiscal. Como justificativa, foram apresentadas pelo 

Instituto Guaicuy as apólices de seguro dos estagiários contratados e a nota explicativa 

disposta no anexo 16 deste parecer. 

O anexo 17 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. 

Além das observações já descritas, vale esclarecer também que, na rubrica de 

impostos e tarifas, foi lançado o valor do saldo remanescente do projeto, equivalente a R$ 

99,37 (noventa e nove reais e trinta e sete centavos). Este valor foi devidamente encaminhado 

ao Fundo Especial do Ministério Público – FUNEMP através de duas transferências bancárias, 

sendo uma de R$54,95 (cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e outra de 

R$44,42 (quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) conforme extrato bancário 

apresentado no anexo 18. 

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 do anexo 19 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 
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acesso depende de cadastro prévio. Assim, a equipe do Semente está à disposição para 

realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.  

3. Conclusão 

Encerrada a análise dos dados, tem-se que os documentos apresentados para 

comprovação do cumprimento das atividades propostas no plano de trabalho do projeto Água 

Limpa Para Todos - Fase II demonstram que houveram resultados efetivos voltados para 

conscientização e recuperação ambiental.  

Além disso, destaca-se de forma conclusiva que durante a execução do projeto o 

Instituto Guaicuy buscou conciliar uma força tarefa de fundamental importância para a região 

de Água Limpa. Por meio de oficinas, encontros, rodas de conversa e cursos foi possível reunir 

atores sociais da comunidade, promovendo alinhamento com o poder público, além de 

estabelecer uma ponte de diálogos com a universidade, gerando grande fortalecimento local. 

No aspecto financeiro, tendo sido utilizada conta bancária exclusiva para execução 

do projeto, foi possível que a equipe de monitoramento do Semente acompanhasse com 

clareza e precisão a forma de utilização dos recursos e eventuais rendimentos bancários, o 

que traz segurança para afirmação do devido uso do recurso. 

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

presente projeto. 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2022. 

Renata Fonseca Guimarães 

Supervisora - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

 

Nilton Ribeiro Luz Junior 

Analista financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

 

Anna Beatriz Abreu Otoni 

Analista Jurídico - Semente: Transformando ideias em projetos  
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