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STATUS DO PROGRAMA: PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF
(COMITÊ INTERFEDERATIVO)
ORÇAMENTO
R$ 570,80 milhões

Orçamento Total Planejado
R$ 415,12 milhões

Orçamento Gasto

73%

R$ 57,9 milhões
R$ 0,76 milhões

Orçamento Total Planejado

CRONOGRAMA

O cronograma geral não foi apresentado pela Fundação Renova. Em 2020, o planejamento do programa

OBJETIVO RESUMIDO
Recuperar, manter, reconstruir e reformar todas as infraestruturas danificadas pelo
desastre, tanto em área urbana quanto em área rural, localizadas entre Fundão e
Candonga, a exemplo de: acessos pavimentados e não pavimentados; pontes; muros
de gabião; casas, quintais e lotes; estabelecimentos comerciais; equipamentos públicos;
campos de futebol, praças e espaços de lazer; redes de esgoto, de drenagem e de
iluminação; currais, paióis, cercas, porteiras, galinheiros, cochos e chiqueiros.

prevê executar apenas 13 intervenções*, além de manter as condições de uso das vias pavimentadas e não
pavimentadas.
*Relatório realizado mensalmente pela Fundação Renova nas reuniões da Câmara Técnica de Infraestrutura (CT-Infra).
Dados da reunião de 24/06/2020.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA

Vários municípios apresentaram solicitações de reforma ou reconstrução de imóveis com trincas ou outros

Até dezembro de 2018, o programa previa executar a manutenção, reforma, reconstrução ou recuperação

problemas estruturais. São mais de 1.100 famílias que precisam ter seus imóveis reparados. Esse número é

de 1.752 edificações atingidas. Porém, as obras relacionadas à manutenção, reforma e reconstrução de

duas vezes maior que o número de famílias a serem reassentadas em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo

edificações aguardam definição para serem realizadas, pois foram alvo de um processo judicial, sendo

e Gesteira.

retiradas do plano de obras da Fundação Renova.
Segundo a Fundação Renova, até o momento 1.143 obras estariam concluídas. A Ramboll fez uma vistoria
em 190 dessas obras e observou que existem diferentes problemas. Classificando-os da seguinte maneira:
• 14% (27 obras) foram, de fato, concluídas;
• 74% (140 obras) apresentam inadequações por estarem localizadas em áreas de risco

Município

Nº de imóveis danificados

Documento de referência

Rio Doce

87

Lista elaborada pela comissão de atingidos/
Rosa Fortini/Defesa Civil Municipal

Santa Cruz o Escalvado

28

Lista elaborada pela comissão de atingidos/
Rosa Fortini/Defesa Civil Municipal

Barra Longa

627

Lista elaborada pelos atingidos e AEDAS,
por meio de processo metodológico de
autorreconhecimento coletivo dos danos à
moradia

Mariana (Monsenhor

257

Lista referente ao levantamento de imóveis a
serem periciados, elaborada pela Fundação
Renova

Sooretama (Patrimônio
da Lagoa)

57

Lista elaborada pelo município de
Sooretama

Linhares

87

Lista elaborada pelo município de Linhares

TOTAL

1.143

mapeadas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), estão situadas em locais inadequados
à ocupação, de acordo com as leis federais, ou em área onde há risco de rompimento da
barragem;
• 11% (21 obras) foram classificadas como “não se aplica” (N/A), ou seja, não tiveram uma
classificação definida por qualquer um dos seguintes motivos: o endereço não foi encontrado; o
cadastro da obra estava errado ou em duplicidade; e não foi possível verificar a obra realizada;
• 1% (2 obras) está em andamento.

99%

*Todas as informações constantes foram compiladas no primeiro trimestre de 2020 no âmbito do processo de judicialização.

*Todas as informações constantes foram compiladas no primeiro trimestre de 2020 no âmbito do processo de judicialização.

33%

49%

0%

36%

PONTOS CRÍTICOS:
Durante os primeiros oito (8) meses de 2020, o Programa de Recuperação das Demais Comunidades
e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga ficou paralisado. Primeiro, porque uma ação
judicial exigiu o reajuste da abrangência do programa. Depois, devido ao período de isolamento social
imposto pela pandemia do novo coronavírus, se tornou necessário o replanejamento das ações e
adiamento, para agosto de 2020, das atividades que originalmente seriam iniciadas em março de 2020.
*Todas as informações constantes foram compiladas no primeiro trimestre de 2020 no âmbito do processo de judicialização.
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