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PROCURADORIA DO TRABALHO NO bmNICíPIO

XIN=STÉR10 PóBLle0
DO ESTADODQ BSPÍRITQ SANTO
PROMOTORIASDE JUSTIÇA
DE COLATINA E LINHARÊS

DE

COLATlNA

TERMO nE COMPROMISSO SOCiOAMBiXNTAL PREtiWiUAK

0 MllUSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SAFITO,
reprewntado pelos Exmos. Srs. Promotores de. J.ustiça.do.
Ambiente, S;úde, Educação, Consumidor, Criminal, Património
Público oom aüibuíção natural ou estabe]wida m Faltaria n. 8.454/] 5
no
proveniente da Força Tarelb, ou ainda, em regime de.colaboraçào=
exeKício dm aaíbuições prevista nos utigos 127, 129, 11,111,VI da
Constituição Fedem1, 120, $ 1o da Constituição Estadual e artigo 27:
palágafa único, incisa TV, da Lei n' 8:62S/93:-.Lli Orgânica Nadonal

do Ministério Público; o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,

representadopelos Exma. Srs. PrwuradoKS da Rcpúblim indicadas na
Portaria PGR-MPF n. 9S3, de 13 de novembro de 2015

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALllQ9 apresentado pela
Exmo. Sr. Procuradordo Tmb8lho da ProcuradoriaRegional do
Trabalho da IT Região e pelo Exmo. Sr. pFocumdor do Trabalho titula

do lo Oficio Gemi d8 Ptoçuradoria
do Trabalhono Municípiode
Cnlatina c titula regional da Coordeneiia de Nacional de Defesa do
Meio Ambiente do Trabalho, ao exa'cfcío das atribuiçõespnvistas nos
artigos 12?, 129, 11,111e VT, da Consthuição Federal, artigo 5', $6', da
Lei n. 7.347/198i e Lei Complementa n. 75/93 -- Estatuto do

Ministério Público da União e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
pessoajurfdia de dinito privada, SociedadeAnónima fechada, inscrita
no
CNPJ
n$.
16.628.281/Q001-61,
16.628.281/0G09-19,
16.628.281/0(X)6-76 e 16.628.281/0Q13-03, doravante denoiúnados,
respwtivamente COMPROMI'TENTES e COMPROMISSÁRIA.
coNSIDERA]VDO que incumbe ao Ministério Público a densa da ordem juddica, do
ngime demacráüoo E dos intensses sociais e índividmis indisponíveis, dente os quais

w dHtaca a meio ambienteecologicamenteequilibrado(ans- 127 c 129, 111da
CF/1988);
CONSIDERANDO que é hnçlo institucional do Ministério Públiço zelarpelo nspeito
dos Poderescúbicos e dos nwiços de relevância púbica aos direitos asseguradosna
Constituição Federal,promovendo as medidasjudicíais e extrajudiciais nnessáriu para
a sua garantia(art. 129, 11,da CF/1988);

CONSIDERANDO que na data de 05.11.2015 houve o rompimento das buragens de
Fundão e Q galg8mento dos efluente sobre a bana8em de SantaNm, localizadas no
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impactos ambientais e wciais significativos;

l BHÜREl% jlRã
::" X Hj IHi:
diflims e coletivos;

l:"gh;

.llmBihl:

direto com o bcm ambiental;

objetivo da atividade;

CONSIDERANDO que as extemalidadesambientais dewrrentes dos fatos objcto
desn Termo de Compromisso soçioambiental não são conhecidas em sua integinlidadc,
tendo esB caráter pnvontivo c emergencial;
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CONSIDERANDO quc, nesse momento, é importante a adição de medidas
emergençiais que posam minimizar os danos ambientais e saçiais a fim de w
resübelewr oondiçõw adequndw de mptaçãa. traümento e distribuição;

CONSIDERANDO que a populaçãowtimada de Colatina, Linhaies, Marilândia e
Ba xo Guandu é de !35.a)0,
indicador

da Organiuçlo

163.(»0, 11.1Q7 e 25.000, respectivamente, e que o

Mundial

de Saúde(OMS)

teoomenda

100 1/dia/hab.,

significando um atendimento mínimo de 13.500.000, 16:300.000 litros, 1.110.700 e
2.SOQ.000
!itros, respeaiva e diariamente,sendoese o parâmetn utilizado com Listasa
nsponsabilizn a COMPROMISSÁRIA em mação ao abastecimentode água pam.as
populações atingidas e até que sejam re$tabelwidas condiçõn adequadas dc coptnçãotrataH6nto e distribuição à população pela wnwssionáriü

do sewiço de saneamento

básico, por meio de lado técnico que assim twpalde & decisão;

CONSll)BRANDO que muitos empngadows eontinuu$o com o desempenhoda
ativídade econâmicüe que pam essesempngados urge aswgwar & higidez do meio
ambientedo trabalho,em cspwial çom o fomnimento de água duranteo exenício da
atívidadelaboraüva;

CONSIDBRANI)O que a populaçãoribekinha será dintamente atingida em mação
aos modas de ser B tiver, bem como aquelas que exerciam trabalha Gula água do Rio
Dow era implesçindlve{ pam sum atividades, sendo fundamental assegurar sua
sobnvivência'digna até o restabeleçimmtodü qualidade hídrica das águasque antes
flufam no Rio Dow;

CONSIDERANDO que é possível çonsütw nos mercadoslocais(em especialem
Colatina), a vendado galho de águaa R$40,00, bem como a escassezde água.mineral
disponível no mercado, elevaçãode preço wnsiderüvcl e pmvcnimte da condição de
desinFomiação da população, especialmente, no tocante às consequências do evento
danoso no abastecimentopúblico de água, sendo fündemental estanmr csw piuws?o dc
especulaçãosaçial, o que desafiou aos MPES e MPF notificação .noomendatóHaRO

mménio local e às auoridadespoliciais em Hrtude da prática de crime contm as
ilações de mnsumo e ordem económica;

CONSIDERANDOque o dinito à informaçãoé consüUcionalmente
aswguradoe
hndamenul à dignidade da pwsoa humana,jü que compõe importmte horizonte no
pmnsso de tomada de dnisRo do cidadão no exercício das demais liberdades pública,
rwlammdo não só dos órgãos públicos, mas espwialmmte à vista do dever .de
umspuenciü do responsável pelos donos ambientais e sociais, a adoçãa de providências

sinalizem tecnicamenteQ vento danosa, as açõn a seremtQmüdaspela empnsa. a
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PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
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DE

sua colocação a disposição das comunidadesafetadas, traduzindo postura proativa em
relação às ações sociais emergenciaís e ambientais que Ihe caibam;

8g B=!EEX
IE

F':.H:;:.H=;u':

':= :; tig=:us:PU
q::::="=
\"U:# =H'::P=E.:;:'=H:
subjacentes;

CONSIDERANDO quc sempn que possível as partes priorizarão mnanismos
extrajudiciais de nsolução dc conflitos. evitando a propositura dw üçaesjudiciais scm
prévio diálogo;

RESOLlrEM

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS POSSÍVEL IMPACTOS

a) Impaao sobre o modo de viver da população que utiliza diretRmenu as água da
Bacia do Rio Doce para seu susten©;
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b) Colapso na captação,tratamento e distribuição de água e ccmprametimento do
sistema de smeamento público dos Municípios de Baço Guandu, Gelatina,
Marilândia e Lhhares;
c) Elevação dos preços de aquisição dç água poüvel e «caswz de água mineml no
mercado;
d) Espwulação e sofrimento da população cm gemi em função das expwtativas de

atingimcntodisto da lama soba o Rio Dow e sua.swnsequências
sociaise
ambientais, esp iHicammte em função do aguado na chegadada ! ma;
B)

Impáêtas ambientais soba a fiam e a fauna aquátim e tenestte da Bacia

Hídrogláãa doRia Docee do aceno.

CLÁUSULASEGUNDA-DOOBIETO
2. O prewnte compromisso visa estabelecer anões e procedimentos iniciais
newssái'ios à prwençao e mitígaçào de impactos sobre os MunioÍpim de Baixa
Guandu, Calatina, Maritândia e Linhalw.
2.1 A adição e previsão das plmentes obrigações não elidem a responsabilidade
civil, trabalNsta, admiaisüaüva e criminal provenientes do desmtre socioambientai

de rompimento das barragens mencionadas, inclusive judiciais, respeitados os

considerandos,
nem exclui a possibilidadede que Duras e novas providênçin
emergeaciais
soamexigidas.
CLÁUSIILA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
SOCIOAMBIENTAL PRELIMINAR

DO

COlb4PROMISSO

3. A COh4PROMISSÁRIA SAMARCO MINERAÇÃO S.A obHga-sea

DO PLANO EMERGENCIAL DE COIVTENçÃ0 E PREVENÇÃO
3.1 Apresentar PLANO EMERGENCIAL

DE CON.I'UNÇÃO, PREVENÇÃO

R MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS B SOCIAIS paraa
situação de desce,

adequado-o

às exigências do preso:tte Termo.

Prazo:48 hora
3.2 O rima emergencial preverá o t%Bate imediato da fauna tenesüo ç aquátiç%
de exmução imediaü, visando pnvenir a mortandade proveniente da chegada
da lamana território dosmunicípios que mnpõem a bula do Rio Daw.
5
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Prazo: 24 horas.

valotaçãodosdanos.
Parágrafo wgunda: Disponibilizar, inicialmente, 01 profissional,
especialidade dc ictialogia, oom nnatação dc nsponwbilidade técnica.

técltico

de

PuágraÊo teKciro: Promover a guarda das espécimes recolhiam em local apropriado

à suB subsistênciaaté que seja viável a devolução ao seu habitat, conforme
orientações
tónicas da IBAMA ou LEMA.
Parágrafo quarta; Suportar üinM(

)te todas as anões pnvistas

nesta cláusula

halo: imediato

4. DOABASI
4.1

ITODEÁGUA

COMPROMISSÁR[A SAMARCO MINERAÇÃO
MINERAÇÃO S.A. . garantirá
diariamente, o abastecimentopública dc água em peiwntwl, no mínimo, de 40
lidos por habitante, elevando-o progressivamente&té a normalização do
considerar,
a faena 'de dis&ibuição que deverá
serviço, conmolmdo
essenciais como hospitais, eswlas,
especiaiüaente,a wgêacia de saviços
abíi8)s c pKsídios ergueoutros.
PaTágrafaprimeiro: B quantidade mínima sclú elevada para 54 litros por
dia e por habitmte a partir do día 20.11.2015.

Pnrágafo segundo: os parâmetros fixados serio reavaliados virando a
sua elevação,na data de 20.11.2015, sem prejuízo de outms limites mais
e dados 6xadas pelos órgãos públicos competentes que sejam técniu c
logistiamente viáveis.
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Pwágrafo terccim:

deverá wr wsegumdo o atendimento prioritário

e

imediato aos celtüos de hemodiálise.

4.2 0 Plano de Emagênçia contemplará altemativas de aquisição e de transporte.
em todos os modais (por trem, avião, ou outro veiculo) e em todo o mercado, de
modo a elevar a eficiência na prestação do seniço.
Prazo: 48 horas.
4.3 A COMPROMISSÁRIA

SAMARCO

MINERAÇÃO

S.A campramete-m

a

fomecef, diariamente, pam a população dos Municípios de Baixo Gumdu,
Colatina, Marilândia e LinhaTes,2(dois) litlus diárias de ágw patáve! por
habitante, para consumo humano.

Prazo:inedíatameatea partir da ciência da SAMARCO MINERAÇÃO
S.A da suspensão da captação de água. A ciência, em Calatina, dar-se-á

pelos diretores do Smear(Alinho ScHmidt - 9881.76091, 9922.87167,
ou Ojindo Antõnio Demuner - 9988Q.9049). A ciência, em Baixo

Gmndu, dar-w4 pelo responsávelpela l)efew Civil(Valdério). Os
muinicfpiosde Lineares e Mu'ilândia hâom\afãs seusdados de cantata
no prazo de 24 hora. A COMPROMISSÁRIA será infomtada por email.
O endereço eletrênico deverá su fornecido no prazo de 24 boas, sem

píduízo de outra comia de mmunicação.
Parágrafo primeiro: A concessionária de sewiço de saneamenm comunicam

imediatamwtea COMPROMISSÁRIASAMAXCO MINERAÇÃO S.A, na
pessoaa ser indíada em 24 hora, por tBleü)neou qualqueroutro meio, a
suspensãoda captação de água, confomie requisição do Ministério Público,
sem pmjuíio de outns canais de wmuaicaçãc indicados pela empresa.
Paúgrafo «fundo:

Os pontas de distribuição serão índiudos pelas autoridades

muniapus.
Parágrafo terceiro: A gestão(aquisição, fomeçimento e c controle) e o custeio

da distribuiçãoda água potável são de responsabilidade
da
COMPROMISSÁRIA SAMARCO MINERAÇÃO SA, inclusive em Niaçãc às
i:tstaiações e estfuNlas âsicas necessária.

PaMgmâoqunto: os técnicos municipais da Secntada de Assistência Social, da
Defesa C&il municipal ou representantesdu comunidades nas quais sejam

Brados os pontos de distribuição ãscalizol$o a prestaçãodo serviço de
fornecimento.
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Parágmão quinto: A COMPROMISSARIA

adotarü as seguintes medidas cm

:Eaçb ao Municípiode Colatina,além daquelaspnvistasno item 2 da
cláüsulaterceira:

Disponibilizaçlnde 02(duas) estaçõeswmpactasde tratamentode

D

agua, mm caWcidade mínima de 250 m'/hom cada, que serão instaladas

próxima às novas fontes altemalivas dc abastecimento.Prazo: a partir
da suspensãoda captação de ágw em Baixa Gandu;

n)

Disponibilização de 02(dois) sistemasde pré-tratamento do água bruta
mm mpwidadc mínima de 720 m'/hom cada, para.atender a demanda
mínima da populRçHode Colatina. Prazo: a partir da suspensãoda
captação de água em Baixo Guandu;

IH)

Disponibilização de 40(quannta) caminhões-pipaspara distribuição de
água tratada, com opacidade mínima de 10m' cada, para atender às
necessidades mais urgentes(hospitais, escolas, presídios, asilos entre
outros) Ptaza; a pntir da suspensãodü captaçãode água em Baixa
Gandu;

Disponibilização de 130(unto
e trinb) caminhões pipas çom
capacidademínima de 10m' cada, pam captaçãode água bruta em fonte
altnnUiva(ngilo

lawsw

ajusantc de Colatina) e pna trmsponte desh

água brita eté as estaçõw dc üanmento instaladas na cidade. Prazo: a
partir dBsuspensãoda captaçãode ágw em Colatina;

D

VD

Disponibilizaçaa de 20 (vinte) Rcscwatórias dc 30(trinta) mil litros
Pomo: 72 horas;

Instalações móveis pam a mptaçao de água bruta em pontos provisórios,

ando: 06(seis) elevatórias;18(dezoito) coduntos moto-bombas.cam
os devidos gmpos geiadoíw; 02(duas) leda adutora. Uoncais de
captaçãode água bruh sendo uma com couaprimentode 12(doze)
quilâmetios e outra de 21(vinte e um) qui16meüosou altemativa
túnica sugeridapela COMPROMISSÁRIA,aprovadapelo SANEAR.
Prazo: cinco dias pam inicia da execução;
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vn)

Contrataçãode empnsa espeçialimdana rwlização d$ prospecçõese
çonsüuções de poços artesianos tubulares para sen'inm dç auxilio ao
abastecimento de ágw do muinícípio;

vlu)

Disponibilização de nãos os equipamentos nwwsátios às adaptações
nas instalações hidromecânico e eléüicas já existente, pna atender as
nova siHações de captação de égua. êrmo; 5 dias;

lx)

Disponibilização de equipamentos e maquinarias pam realização de
acessosas fmtn alkmativ© de cap@ção;

Parágmfa sexto: A COMPROMISSÁRIA adotará as seguintes medidas em
relação ao Município de Baixo Guandu.além daquelaspnvistas no item 2 da

cláusulaterwira: 1) Disponibiliza 75.000(setentacinco mil) litros de água
potável por dia em ftawos de 1, 2 e 5 litros pam facilitar a distribuição.paraa
população; 11) Providencia a trans6mência da captação de água da cidade pam

o Rio Gumdu, üomewndo todo o material e mão de obm ne«ssátios, de acordo

com as definiçõesdo SAAE local; 111)Disponibilização
de todosos
equipamentos nnessários às adaptações nu instalações hidromwânicas e
elétriws já existentes, pam aiQRdH as novas situaçõw de çapação de aBRa;IV)
Disponibilização de equipamentose maquinarias pua nalimção de acasos H
contesaltom&ivm de mptaç$o.
Parágrafo sétimo: Todas w medida disposta nos parágrafos quinto e sexto
pode;ão ser substituída por ouüm de6midas conjuntamente enM a
COMPROMISSÁRIA

SAMARCO

S.A.

e o Mt)nioípio

pua

que reste

assegurado o abmtwÊmenta pnvisto na cláusula seguindo,ao que tange à água

potável e à água mhenl.

»os CUSTOS nE COLETE E ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA
a) A COMPROMISSÁRIA SAMARCO MINERAÇÃO S.A contratara,no
mínimo, dois !abonatórioscndenciadcs e cel'tificadospelo INMETRO para
9
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OB

maletae máliw da qualidade da água, podendo o Ministério Público indicar
assistentestécnicos para acompanhar a colete e cs exames.

liU& qEÜHB$U'm::lH?:l
conhecimento dos COMPROMITENTES.

Parágrafo wgundo: a caneta da água do mar observará os parâmetros

constantes
no ANEXO l.
Parágrafo unciro:

a colete da água da. Bacia do Rio Doce deverá observa

os pal'âmetros
constantes
do ANEXO ll.
Parágrafo quarto; os parâmetros fixados nos ANEXOS le ll são suscetlvcis

de ültemção pelosCObáPROMITENTES, de acordo com indicação técnicocientífioa.
Prazo: imediato.

S. DA COLETADASAMOSTRASDE ESPÉCIES DA FAUNA

conformidade
çomo ANEXOin.
Puágra$o Único. Os pwAmetros fixados no ANEXO 111são suscetíveis de
altemçao pela COMPROMITbNI'ES, de awrdo com indicação técnicocieatífica.
Prazo: imediato
6.

DOS CUSTOSADICIONAIS EMERGENCIAIS NAS DESPESASDE
COMBUSTÍVEISE ALIMENTAÇÃO DAS PESSOASENVOLVIDAS EM
MEDIDAS E]WERGENCIAIS
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PRQMaTORiÀS DE JusTiçA

DE COIATINÀ E LINFIARB$

COIÃTINA

a) A COMPROMISSÁRIASAMARCO MINERAÇÃO S.A compromete-sea
custos de combustível e mmutenção da finta 'de veículos
muniçipan, estaduais e Federaisdestawdas pua as anões cmerBcnciais adotadas
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preventiva c rcpard6úas.
'
Prazo: 24 horas para indicação dos postos de combustível e oHcinas.

Pnagmüo primeiro. Cada entidade do poder público municipal, estadual e
6Ucml dwetú providencia lista dos veículos mencionados ''

automotoíw, combustível e motorista pam o atendimentodB demalidm
emergenciais ou urgentes ttâo passíveis de atendimento pela bota mencionada
nO cqPuf.

Prazo: imediato

b) A COMPROMISSÁRIASAMARCO MINERAÇÃO S.A compromete-sc&

m=;=;=:
==:!!Rege:Fl=:=:::i;:(:=
Prazo: imediato
c)

A COMPROMISSÁRIA

SAMARCO

MINERAÇÃO

S.A disponibilizará

às

suas expensasuma mronave e sewiços profissionais para possibilitar sobrevoo e
ngistro de imagens da abrangência das alvas atingida aos órgãos ambientais.
Plaza: em até 4B hora a partir da comunicação

6. DO DEVERDE TRANSPARÊNCIA,INFORMAÇÃO E PARTICIPAR'Ã0 DA
COMPROMISSARIA SAMARCO MINERAÇÃO S.À
' '" '',--- --'
a)

A COMPROMISSÁRIA aprnentará plano de oomuniução social
adequado a ãm de asngutw trensparencia e inüormaçao à saciedade çm
geral, e, em especial. às comunidades impactadas.
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lamSeÉR:0 PóBL=CO
oo ESTaDa no zsptn:70
saÍRa
PRalOTORIAS DB JUSTIÇA
DB CQiATINA E LINllARES

0E C01ATlttA B L-!NIf08 14UNICÍPIO$

Mrzlsvb.xo púat=co no eaaBax.no

PRocuRADORiA DO vaABAI.HO NO uuwictPzo
GELATINA

OE

identifiação de uma comissão da
Gom

Duvidaria,
provnen;ias adoUdas m mação a cada uma delas
d)

oitos municípios,
populações mais impactadas e de baixa mnda-

êrmo: 05dias

fiswliz8Ção.

7. DA ADIÇÃO

DE PROVIDÊNCIAS
TÉCNICAS
DESTINADAS
À
IMPACTOS
ACTOS
AMBIENTAIS
E
SOCIAIS
EM
SOLO
DOS
C011'1BNÇÃO

CAPIXABA
A COMPROMISSARIA SAMARCO MINERAÇÃO S-A apresentará
pmposn e pmvidênciBS em mação à contenção e tmtamenta aos rcleitus
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do:

disponível visünda ã minimização dos impactos ambientais.

Rabo: imediabo

zy";:lãg=wn'e.=x:©u

- proveniente do deslocamento da lama.

Prazo; imediato
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laNxseúala púa :a) no na nao

PROCURADORIA
DO ?RABALHO NQ tmNICÍP:O
COiATINA

ni$

áRIa

PúB :CO

DO ESTADODO BSPíRl=O aAKVO

DE JÜSTlçA
DE COIA=lliA B LINEARES
PROMOTORIAS

DE

8. DO DE'VER DE INFORMAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO
a) A

COMPROMISSÁRIA encaminhará procuração eom poderes
especí$cos pam wsinar Temia de Compromisso wcioambienta]
Preliminar, sob penada incidência do aR. 1169 do Código Civil.
Prazo: 05 dÍu.

b) A COMPROMISSÁRIA eitwminhará as seguintes documentos, seus da
VAI.E S.A.: «os constitutivos, cópia eletrõnica do liwnciamento
ambiental dos emprmndimentos e relatório e lados técnicos até agora
produzidos, dados fiscais, balanço de património, resultado dos últimos
canso anos das aciQnistas, eRtn outros que se ãimrem necessários, desde
que não saiam sigilosos. nssalvado o poda dc requisição nos tenxios
previstos em lei.
Ç)

A COMPROMISSÁRIA cncamiahotá relatórios e latidos técnicos
produzidos,no mínimo, semanalmente,aos Ministérios Públicos, sem
pnüulzo de requisitosçomplemen&res.

d) A COMPROh41SSARIA enmminhará os documentos G inFomtações
nquisitados pelo Ministério Público, identificando-os de modo cimo e
espwífico de modo a façiiitar a mmprwnsão da ín6onmaçãc.
Prazo: 48 holu.
e) O$ nl8órios

8 latidos técnicos provenientes do cumprimento do presente
Teima de Compromisso socioambiental prelimínn serão identificados e
deverão adoür a mesmo padrão de exposição, sendo encaminhadosaos
Ministérios Públiws aos seguintescontitos; lubela Cordeiro(MPES);
Jorge Munhós (MPF) e BNtiQ Fonwm(MPT).

Prazo: 05 diw
D A

COMPROMiSSARIA
encaminha.rá. üos COMPROMTTENTES
infom)açõçs técnicas disponíveis no momento scbK as condições
estruturais da mnplexo hdustiial de Gem)aaa e suas barmgen$.
Prazo:48 horas.

CLÁusuLAQUAKTA-nAssAnçõxs
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uiHlsZÉn=0 rúsLrco

)nocuRAoaRiX$ nn. REPúBLiCa nos Mt]U]CÍp].o$
DB COIÀTINA B LINliARES
BaH=8eÉR10 PÚBLICO DO BABA O
PROCURADORIA DO TRABALHO RO }WRICí?lO

COLATINA

PO ESTADODO aSPíR:r0

5A:lgO

PROUOTORIAS DE JUSTIÇA

Da C01ATINA E LINlíARBS
DE

Valores Mobiliários e ãs Bolsas de Valorw nas quis opera.

(X)MPROMi'i'KW inS.

4.3 A justificação aposentadaserá mnsiderada pelo Ministério
eventualpromoção do duizamenta da açãode execução.

Público para

l:ãP::1%=aKH:llÊ='SH:B3
PRELIMINAR.

CLÁUStJLA QtJiNTA- DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMElqTO DO
TERMO DE COMPROMISSOSóCIOAMBIENTAL PRELIMINAR
5. Será cottstituída, Comissão de Acompmhamento

deste

Termo

de

Compromisso socíoambíeatal preliminar, pelos membros assim deBnidos:

a) Um representantedo Mlnbtério Público do Estado do Espírito Santo;
b) Unü representante do MlnistéHo

Público Federal

ç) um representante do Ministério Público do Trabalho
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NaNl$TÉn0

PRQCURADQRI.AS
DA REPUBLICA NQ$ MUNICÍPIOS
DB COLATINA E LINEARES

a is É .xo pÚB :co DO R anão

PROCUlt)DARIA

DO TRABALHO NO MUNICÍPIO

PúBblQO

Da BoTaDO DO ESPÍRITO

SANTO

PROMOTORIA$ DB JUSTIÇA

DE COLAIFiNA E LiNHAnBS
DE

COIATINA

d) Três repBwnüntw do Col iitê de Bacia do Rio Doce, daquelesfwidentes no

EstadodoEspíritoSuta;
e) Um represenUntede ada SwKtürln do Awistênda Social dm Municípios
Bõlxo Guarda, ColatíBasMadl&ndía e Línhar«;

f) Um npresenuntedaDelbu Civil Municlpül de CadaMunicípio
g) Dois repnsentantes do Gabinete de GnUo Intcgnda
h) um tüziico tepresentmte do Instituto Eshdual
Recursos Hlídricos

de cada Município
de Meio Ambiente e

do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente

i) Um téçniw
IBAMA; e

j) Um repnwntante de cada Comíwão local de

reprewntantes da

éOWPKOÜiSSÁRiA SAMARCO MIZIERAÇÃ0 SA.

5.2. Os membros desigindos devem ter poderes exprwsos de dmisão pára solução de
casosemergenaals
S.3. As instituições deverão fomalizw

seus reprwentute

no prazo de 05(cinco) dias

5.4 A COMPROMISSÁRIA indicam plepostos e seus nspectívos wntatos, çom
autonomia pam tomada de decisão.que fiquem localizadas em cada um dos municípios
impactados dc modo a agilizar a govçmança socioambiental local.
Prazo: 24 horas.

5.5. Os trabalhos da Comissão de Ammpanhamento grão
representantesdo MPES, MPT e do MPF.

coordenados pelos

5.6. Esu comissão reunh-se-á woanalmente, podendo sa invocadas

tçuniões

extraordinárias,
em casode ne«ssidadeou espaçada
na medidado retomode
normalidade.
5.7 As aüs das

uniões constituem documentos integrantes dos procedimentos

adminisüativos e deveMo dcsenver os fatos nlevaNes owiüdos juntando-se a
documentaçãoproduzida.
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PROA(JRXOORIXS ox REPÚBLICA NOS u{)w=clpios

DE COIATINA E LINHÀRE$
ialB3TÉR.lO

PúBL.:e0

00

DO ZSM

DO ESPÍRITO

SAN?O

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

TRABAllHQ

PROCUtU.DaRiA DO TRABALHA NO MtJNICÍPIO DB
COLATINA

DE COLATINAB LINHARBS

CLÁUSULA SEXTA - DOS EFEITOS DO TERMO DE COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL PRELIMINAR

6. O presenteTermo de Compromissosocioambientalpreliminar não inibe ou
Kstdnge as ações de controlo, fiscalização, monitoiamento e licenciamento, não
isentando o COMPROMISSÁRIA

de quaisquer outras responsabilidades, ou qualquer
entra medida que se dizer necessária,inclusive judicial, durante e após a vigência do
Termo, para que seja repuüdo integralmente o dano eventualmentemudado ao meio
ambieltte;

6.1 Este termo aão inibe o Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
Ministério Público do Trabalho ou MInIstérIo Público Federal de adorartodas €
quaisquermedidasjudiciais e exttajudidais çabíveis,em dworrência de eventuais
inegülaridades comtatadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSiçõES rinAB
7. Se de ouça $omta não 6or disposta no pnsente TERMO, todos os prazos, bem como
o cronograma de exwução das ativídades, serão aplimdos imediatos e cantados a partir

daassinatura
do preseltteTERMO DE COMPROMISSOSOCIOAMBIENTAL
7.1 As disposiçõesdo pwsente'TERMODE COMPROMISSOSOCIOAMBIENTAL
PRELIMINAR serãoapliadas aos Municípios de Baixo Guartdu e Colatina. Na
hípótew çn que as Municípios de Linhans e Marilândia viam a ser atingidas, as
disposições se estmdeião a estes.

7.2 0 MÃES e c MPF comprometem-se a peticionar nos autos das ações n's. 013299835.2015.4.02.5004 e Q132641-52.2015.4.02.50a5 inÊormmdo & celebração do Termo de

Compromisw Soçioambíentale requierendoa suspensãodas ações.O prewnte termo
constitui documento público e poderá ser utilizado pam os doidos aias.

7.3 Todasas in$onnações
e complovações
a saem postadasG deitaspela
COMPROh4}SSÁRIA serão enviadas por meio dos endemços de e-mail a serem
informados pelos COMPROM]TENTES

no prazo de 24 {vinte e quatro) bons.

CLÁU$ULAO]TAVA-DAVIGÊNCIA
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b.

lllHISTÉRIO

PÚBLICO

]'BDERXL

PROCtlRADORIASDA REPÚBLICA NOS BCUNiCíPIOS
DE COiATINA B LiNllARE$
}ain3TÉRio
pÚBI.ico DO rRABALBO
PROCURADORIA
DO TRABALHONC Mt)NICíPIO DB
COLÀTINA

}l:HISTÉR.IO
PÚBI.iCO
DO B$EADQ DO ESPÍRITO SANTO

PRalOTQRIAS DB JUSTiçA
DE COIATINA E LINHARBS

8. O pnsente TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL tem vigência limitada ao
prazo nwessário ao cumprimento das obrigações nele constantes.fixando-se o seu
lItíGio a pat'tir da data da sua assinatura.

CLÁUSUI.ANONA-DQFORO
\

9. O foro das Comunas dos Municípios afêtados saião os competente pam dirimir as
questõesdecorrw@sdesteTERMO e a compmmissáriase comptomeu ? não su«itm

conflitode competência
ou qualquer
medidaquc determine
a modilimçaadü
competência das raçõesjú ajuizados pelo Ministério Público.

CLÁ$ULA DÉCIMA - ])OS ADITAMEFÍTOS
As partes envidarão seus melhons esÜQrÇOS
a fim de em comum acordo, aditar este
TERMO com mação as questõesabaixo nlacionadas:
o acréscimo de cláusula pnvmdo garmtia de renda mínima pna os
uabalhadons atingidos e da exwução de medidas emergencíais mfnimn,
presentesou futuras, opcmcionalizadapor meio da criação de funda emergencial
sob gestão da COMPROMISSÁRIA c finalizado pelos COl\4PROMTTENTES.
b) Previsão da paitiçipaçao dos órgãos ambientais Ksponsáveis pela fiscalização e
licenciamento d® 'etividades visa1ldo à agilização dos procedimentos
eiRe12enaals:
c) Incluso de cláusula penal punitiva, nm prcjuim das perda e danos, de lO(dez)
milhões dc reais pelo descumprimento das obdgaçõn principais.
lto $nmwiro da çonwssionáHa de wrviço de
d) Suportar 0 comprometimettn
saneamentobásico pela intemipção ou suspensãodo abastwimentü de água.
Inclusão de outra obrigaçõw nlativw ao objeto do presenteTERMO.

Pruo= primeira reunião entre COMPROMISSÁRIA e COMPROMITElqTES
para o adiamento seta em 20.1 1 .2015.
E por estMem as partes assim devidamente ajustadas e compromissadas, Hmlam

o pnsente TERÃO em 4(quatro) vias de iguais teor e hma, para que surf
seus eEcins jurídicos e legais.

VitóHa(ES), !5 de novembro de 2CIS
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PROCURADORIADO TRÁS?üHO NO MUNICÍPIO

COLÀTINA

DE COLATINAE LINHÀRES

DE

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
EMPRESA COMPROIWISSARIA
ROBERTO LÚC10 ]iltJNESDE CARVALHO
DIRETOR COMERCIAL
RG M6756118- CPF 294j22.436-72
f''-\

SAMARCO MllqERAÇÃO S.A.

EMPRESA COMPROMISSÁRIA
GUSTAVOBARBOSAVARGAS

.......

GEREI(TEGERALDECONTROLADORIA
iê

iiów7hxS

- CPF 07B 7ÓS.037a8

EDERPO]VTESDASaVA
Procurador-Gemi

de Justiça

hIARCELO)TRRAZVOLPATO
Promotor de .lastiçB de Coladna

MÕNICA BERMUDESMENINA PRETTI
promotora de .lwtíça de Liahaiw
ALEXANDRE ROSÉGUIM.\RÃES
ProcuradordcJustiça
HERPES ZANETIIÚ]WOR
CmMeaador R'giond Ambiental & Balão Norte

JORGB MUlqHÓS »E SaUnA
Procuwdor da República
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âlNIS ÉRi0 PúBICO

PúaHCO FZDZRXI

PROCURADORIAS
DA REPÚBLICA NOS M\)NICIPIOS
DB COIATINA E LINEARES

lclN=sTÉa=o púBLico oo znAnxLBO
PROCURADORIA DO TRABALHO NO BiUNICÍPIQ

o0 8$eano oo ESPÍRITO saNTO
PRaMOTORiAS DC JUSTiçA

DE COIATINA E LINEARES

DB

COLATINA

WALQUIRIA IMAMURA PiCOLI
Procuradora da República

BSTANISLAUTALLONBOZI
Pmcuradar4hefe

da Procumdoda

Regional da TT'Bbalbo da 17* Região

BRUNOGOIWESBORGESDAFONSECA
. . .
Procurador do TT'übalhotitular do I' Ofício Geral da Procuradoria do
TrabRlbo no MunIcÍpIo de Colatlna e titular regional da Coordenadoria
Nacional de De&m do Meio Ambiente do Trabalho
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