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Orçamento Gasto

OBJETIVO RESUMIDO
Destinar verba compensatória, no valor de R$ 517 milhões, para 39 municípios
originalmente reconhecidos como atingidos pelo Termo de Transação e
Ajustamento de Conduta (TTAC) em ações de tratamento de esgoto e gestão
de resíduos.

Até setembro de 2019, dos 182
pleitos aptos apresentados,
apenas 4 (2,2%) receberam verba
da Fundação Renova; 82 foram
reprovados por apresentarem
falhas técnicas; e 38 aprovados
aguardam a liberação da verba
há mais de 2 anos.
Em 2017, para assegurar uma
adequada implementação das
ações do programa, foi solicitado
pelo sistema CIF que a Fundação
Renova providenciasse apoio
técnico e capacitação aos
municípios para elaboração dos
projetos.

A previsão de início desses serviços
era dezembro de 2018, no entanto,
a empresa somente foi contratada
em abril de 2019 e as oficinas de
capacitação iniciaram-se apenas em
outubro de 2019.
Até o momento, foram depositados
em conta da Fundação Renova,
aproximadamente, R$ 375 milhões
(73%) da verba que será destinada
aos municípios.
A implementação das ações e a
aplicação da verba continuam
praticamente sem avanços, visto
que menos de 1% dos recursos
destinados ao programa foi utilizado
pelos municípios.
Do valor previsto para repasse aos
municípios até o mês de agosto
de 2019 (aproximadamente
R$ 3,7 milhões), foram repassados
apenas 13%, o que demonstra
um desvio a menor de 87% dos
repasses. Cabe destacar que a
utilização dos recursos financeiros
pelos municípios teve início com
11 meses de atraso em relação ao
planejamento inicial.

1%
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
DEZ/2016 A DEZ/2019
REPASSE DOS RECURSOS EM CONTA SEGREGADA
A Fundação Renova solicitou postergação para depósito
das parcelas (Prazo inicial para última parcela era
dezembro de 2018).

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
Os municípios submetem
a solicitação das ações de
esgotamento sanitário e resíduos
sólidos na forma de “pleitos” ao
CIF e, somente após a sua
aprovação, inicia-se o processo
de repasse das verbas solicitadas
(demandam quantos pleitos
se fizerem necessários para
implementar as ações).

R$ 5,11 milhões

ATINGIDOS NA ESPERA
O repasse das verbas aos
municípios e acompanhamento
dos investimentos deve ser gerido
por instituições financeiras. Para
a implementação do programa
a Fundação Renova dará apoio
técnico aos municípios na
elaboração dos projetos.

ABRIL 2019
INÍCIO DO APOIO TÉCNICO
Era previsto e deliberado pelo sistema CIF o início das
atividades de apoio técnico em dezembro de 2018

OUTUBRO 2019
INÍCIO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Era previsto e deliberado pelo sistema CIF o início das
atividades de capacitação em dezembro de 2018

DEZ/2018 A DEZ/2023
INÍCIO DO REPASSE AOS MUNICÍPIOS
Era previsto e deliberado pelo sistema CIF o início das
atividades de repasse aos municípios em janeiro de 2019.

R$ 665,78 milhões

138 pleitos aptos,
que correspodem
a R$ 307 milhões
(Nenhuma verba
repassada aos
municípios)
1º chamamento
para os municípios
apresentarem os
pleitos

OUT 2016

R$50
milhões

R$307
milhões

DEZ 2016

R$150
milhões

JUN 2017

ABR 2018

Valores aptos (R$)

JUN 2018

Contratação
das intituições
financeiras
(3 meses de
atraso)

Depósito (R$) em conta segregada
da Fundação Renova
153

160 pleitos aptos,
que correspodem
a R$ 350,2 milhões
R$350
milhões

161 pleitos aptos,
que correspondem
a R$ 335,4 milhões
(Nenhuma verba
repassada aos
municípios)

Valores repassados aos municípios (R$)

66

4 municípios
contemplados.
Novos repasses
de verba

1º e 2º repasse
de verba.
2 municípios
contemplados

R$337,4
milhões

JUL 2018

182 pleitos
aptos

R$250
milhões

DEZ 2018

67

R$64 mil

JAN 2019

R$375
milhões

R$0,108 mil

ABR 2019

JUN 2019

R$0,492
milhões

AGO 2019

R$365,5
milhões

OUT 2019

Contratação da
empresa para
realizar APOIO
TÉCNICO e
CAPACITAÇÃO aos
municípios
(16 meses de atraso)

82

Nº de pleitos reprovados

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
Esgotamento sanitário

Resíduos sólidos urbanos

Municípios com ao menos 1 ação apta

39 de 39 (100%)

32 de 39 (82%)

Municípios que receberam recursos

Colatina
São José do Goiabal
Rio Casca

São Domingos do Prata

SITUAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS
VALOR ESTIPULADO NA CLÁUSULA
169 E DELIBERAÇÃO 260
R$ 517.000.000,00

70%
72,53%
0,10%

VALOR DE PLEITOS APROVADOS
EM DELIBERAÇÕES CIF
R$ 359.716.053,76

VALOR DEPOSITADO EM CONTA
DA FUNDAÇÃO RENOVA
R$ 375.000.000,00

VALOR REPASSADO AOS
MUNICÍPIOS
R$ 492.728,07

• 31 municípios SEM tratamento
de esgoto.
• Nenhum município trata 100%
do esgoto coletado.
• 8 municípios COM tratamento
de esgoto superior a 50% do
esgoto coletado.
• 26 municípios SEM disposição
adequada de resíduos sólidos.
• 13 municípios COM disposição
adequada de resíduos sólidos.
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