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TERMO DE COMPROMISSO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ("MPF"), por meio do Procurador da 

República Edmundo Antonio Dias Netto Junior; 

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO, pessoajurídica de direito público. 

neste ato representada pela Sra. Gleiciane Fonseca Alves, CPF 116.767.276-39. 

Fiscal Sanitária, domiciliada em Bom Jesus do Galho/MO, na Rua Antônio Tomaz de 

Assis, 118, bairro Rondon Pacheco, Bom Jesus do Galho/MO, CEP 35.340-000; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público, nos termos do art. 127 

da Constitu ição da República, da Lei Complementar n° 75/93 e da Lei no 8.625/93 

promover as ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, especialmente quanto ao Estado de Direito e às instituições 

democráticas: 

CONSIDERANDO que no dia 05 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da 

Barragem de Fundão, Mariana/MO, de responsabilidade das empresas Samarco. Vale 

e BHP, acarretando o maior desastre ambiental da história do Brasil e o maior 

relacionado a barragens de rejeito de mineração no mundo; 

CONSIDERANDO o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta ("TTAC") 

celebrado em 02/03/2016 pela UNIÃO, pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e respecti vas entidades da Administração Pública 

Indireta com as EMPRESAS; 

CONSIDERANDO que o TTAC implementou o Comitê Interfederativo, como 

instância de interlocução permanente do Poder Público com a Fundação Renova. 
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acompanhando, monitorando e fisca lizando os seus resultados, sem prejuízo das 

competências legais dos entes federativos; 

CONSIDERANDO que o sistema CIF prevê o funcionamento de Câmaras 

Técnicas, com a função de assessoramento e consulta ao CTF no desempenho de sua 

tinalidade de orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução das medidas 

impostas no TTAC, conforme Del iberação no 2 1 S de 2018, que criou o Regimento 

LJnico das Câmaras Técnicas; 

CONSIDERANDO que o TTAC prevê na SUBSEÇÃO IV. I o Programa de Apoio à 

Saúde Física e Mental da População Impactada (PASFMPI), determinando diversas 

obrigações às empresas e Fundação Renova para o monitoramento, suporte e ações 

para a proteção das comunidades expostas às consequências do desastre 

socioambiental; 

CONSIDERANDO que a Câmara Técnica de Saúde (CT Saúde) foi criada apenas 

em 09 de maio de 20 17, a partir da Resolução 67 do CIF, buscando agregar as 

atuações dos entes federativos e conferir ao Programa de Apoio à Saúde Física e 

Mental da População lmpactada mais celeridade, tendo em vista o descumprimento 

dos prazos previstos no TTAC pela Fundação Renova; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica no 04 de 13 de junho de 20 18 da CT Saúde, que 

estabe lece as Bases Mínimas para a Definição do Programa de Saúde; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica no 09 de 03 de outubro de 2018 da CT-Saúde, 

que especif-ica o Apoio e Fortalecimento do SUS como um dos objetivos do 

Programa de Saúde e dispõe que os municípios atingidos pelo rompimento da 

Barragem de Fundão nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, abrangidos pelo 

Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada, deverão 

elaborar Planos de Ação que identifiquem e reúnam informações e demandas da 

Rede de Saúde em decorrência dos riscos e impactos advindos do rompimento ela 

Barragem de Fundão para que a Fundação Renova possa apoiar e forta lecer as redes 
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de saúde. conforme suas especificidades; 

CONSIDERANDO que a elaboração de seu plano de ação em saúde visa também à 

estruturação do Município para que possa levantar os dados e prejuízos suportados, 

qual i ticando posterior busca pelo ressarcimento dos prejuízos ocorridos na saúde 

municipa l; 

CONSIDERANDO que a construção dos referidos Planos de Ação será promovida 

a partir de Of"lcinas e Seminários coordenados pela Câmara Técnica de Saúde, 

conforme cronograma, metodologia e organização definida pela CT-Saúde; 

CONSIDERANDO que será garantida e assegurada, além da participação dos 

Gestores e Profi ssionais de Saúde dos municípios, a participação das Comissões de 

Atingidos e Assessorias Técnicas, tanto nas Oficinas e/ou Seminários, como em todo 

o processo de construção dos Planos de Ação; 

CONSIDERANDO a aprovação da Deliberação n° 219 de 30 de outubro de 2018, 

que aprovou as bases mínimas para a definição do Programa de Saúde, conforme as 

Notas Técnicas no 04 de 2018 e n° 09 de 2018 da CT Saúde. 

CONSIDERANDO a Nota Técnica n° 13 de 07 de dezembro de 2018 da CT Saúde. 

que relata que foi realizada reunião no dia 03 de dezembro de 2018, no município de 

Barra Longa/ MG, para a construção e defini ção conjunta da avaliação e validação do 

Plano de Ação do Município de Barra Longa, na qual participaram representantes da 

CT-Saúde, Secretari a de Estado de Saúde de Minas Gerais, Secretaria Municipa l de 

Saúde de Barra Longa, Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica, restando 

ausente a Fundação Renova. 

CONSIDERANDO a Nota Técnica n° 14 de 2018 da CT Saúde, que exara parecer a 

respeito do Plano de Ação de Saúde do Município de Barra Longa, ressaltando que 

as considerações e propostas elaboradas e apresentadas tanto pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Barra Longa, elaboradas conjuntamente com a Comissão de 
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A tingidos e Assessoria Técnica, como aquelas apresentadas pela Fundação Renova 

demandam ajustes e alterações para a adequação ao que preconiza o Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

CONSIDERANDO até o momento apenas os municípios mineiros de Mariana, Belo 

Oriente e Bana Longa concluíram Planos de Ação em Saúde, sendo este último o 

único município que concluiu e apresentou seu plano de ação ao sistema CIF, que 

por meio da Deliberação n° 252 de 18 de dezembro de 2018, aprovou, com ressalvas. 

a Nota Técnica n° 14 de 20 18 da CT Saúde, referente ao Plano de Ação de Saúde do 

Município de Barra Longa/MO. 

CONSIDERANDO que embora aprovada, a Deliberação n° 252 de 2018 não foi 

integralmente cumprida, fato que ensejou a presidência do Comitê Interfederativo a 

notificar a Fundação Renova e cientificar as empresas Samarco, Vale e BHP Bill iton 

acerca do descumprimento, conforme Notificação n° 02 de 20 19, encaminhada em 

28 de fevereiro de 2019; 

CONSIDERANDO que a demora na criação dos Planos de Ação Municipais 

prej udica as comunidades atingidas pelo desastre ambiental, na medida em que 

ficam alijados do acesso ao sistema único de saúde; 

CONSIDERANDO que as ações para a proteção da saúde das comunidades 

atingidas ensejam medidas concretas não só da Fundação Renova, mas dos atores 

públicos envolvidos, especialmente dos municípios atingidos pelo desastre 

ambiental ; 

CONSIDERANDO que em sua atuação de campo, Defensoria Pública e Ministério 

Público recorrentemente ouvem das comunidades atingidas relatos de problemas de 

saúde física e mental possivelmente acarretados pelo desastre ambiental; 

CONSIDERANDO que foi realizada, no dia 29 de outubro de 20 19, na sede da 

Procuradori a da República em Minas Gerais, reunião sobre a elaboração dos Planos 
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de Ação em Saúde, tendo sido apontada a necessidade de elaboração de planos de 

ação de saúde nos âmbitos federal, estadual e dos municípios; 

CONSIDERANDO a assinatura, em junho de 2018, do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC da Governança) por MPF, MPES, MPMG, DPES, DPMG, OPU. 

União, Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, órgãos ambientais e empresas 

responsáveis, o qual visa o estabelecimento de canais efetivos de participação social 

na e laboração, execução e fiscalização das medidas socioambientais e 

socioeconômicas necessárias para a recuperação integral da Bacia do Rio Doce e seu 

litoral; a repactuação de todos os programas previstos no TTAC e o estabelecimento 

de assessorias técnicas nos territórios atingidos; 

CONSIDERANDO que o fortalecimento do Sistema Único de Saúde demanda por 

parte das empresas Samarco, Vale, BHP Bi lliton e Fundação Renova que não se 

furtem a acatar as determinações do sistema CIF, promovendo as ações apontadas 

nos planos de ação municipais; 

CONSIDERANDO que, da mesma forma, o fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde demanda postura ati va do Poder Público, que deve promover o levantamento 

de dados, o aprimoramento dos critérios e gradientes de coleta destes mesmos dados 

e informações de sua rede de atendimento, bem como a construção dos seus 

respectivos planos de ação; 

CONSIDERANDO que as ações do Poder Público devem ser permeadas pelo 

princípio da precaução na condução de todas as ações necessárias para a proteção da 

saúde das comunidades atingidas, o que deve compreender os seguintes elementos: i) 

a precaução, com a adoção da posição mais protetiva ao meio ambiente e aos direitos 

humanos diante de incertezas científicas; ii) a exploração de alternativas a ações 

potencialmente prej udiciais, inclusive a da inação; a transferência do ônus da prova 

aos seus proponentes, e não às vítimas ou possíveis vítimas; e iii) o emprego de 

processos democráticos de decisão e acompanhamento dessas ações, com destaque 
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para o direito subjetivo ao consentimento informado1; 

CONSIDERANDO que deve ser observado que as responsabi lidades referentes ao 

rompimento da barragem de Fundão/MG e os seus reflexos na saúde das 

comunidades atingidas abrangem também o direito das futuras gerações à saúde e ao 

maio ambiente equilibrado, conforme preconizado no princípio da solidariedade 

intergeracional , previsto no art. 196, capul e 225, caput, CF; 

CONSIDERANDO que cabe à Fundação Renova a execução dos programas e 

medidas de reparação integral das quais as empresas violadoras Vale S/A, Samarco 

S/A e BHP Bi lliton Brasil LTDA. são responsáveis, irradiando-se para aquela os 

ônus impostos pelo regime tríplice de responsabilização em casos de desastre 

ambiental que acarretem grave violação de direitos humanos, inclusive a inversão do 

ônus probatório. 

CELEBRAM o presente TERMO DE COMPROMISSO, por me10 do qual 

assumem obrigações atinentes à colaboração para execução das ações de saúde 

inseridas no contexto da reparação integral às vítimas do rompimento da Barragem 

de Fundação, em Mariana/MG, nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Município signatário compromete-se a participar das 

o ficinas e seminários promovidos pela Câmara Técnica de Saúde, para auxiliar na 

construção dos Planos Municipais de Atuação na Saúde, dentro do cronograma 

estabe lec ido. 

CLÁUSULA SEGUNDA: De modo a subsidiar os Planos Municipais de Atuação na 

Saúde. o município signatário compromete-se a elaborar o diagnóstico Situacional de 

Definição colhida a partir da interpretação do princípio da precaução pelo STF quando do 
julgamento da ADI n° 3.5 10/DF, de re latoria do Ministro Ayres Britto, no voto do Ministro Ricardo 
Lewandovski. Nesse sentido, expõe que o princípio da precaução foi explicitado, de forma pioneira, na 
Con ferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro, em 1992, da qual resultou a Agenda 2 1, que, em seu item 15, estabeleceu que, diante de uma 
ameaça ele danos graves ou itTeversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será uti lizada como 
razão para o adiamento de medidas viáveis para prevenir a degradação ambiental. 
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Saúde Municipal , o qual deverá conter informações sobre: 

a) perfil socioeconômico e demográfico do território; 

b) perfi l epidemio lógico da população; 

c) estrutura de saúde existente; 

d) Diagnóstico da situação de saúde; 

CLÁUSULA TERCEIRA: O Plano de Atuação na Saúde deverá contemplar, 

atentando-se para as peculiaridades de cada município, as seguintes medidas: 

a) atenção primária à saúde; 

b) saúde mental; 

c) atenção especializada; 

d) urgência e emergência; 

e) sistema de informação; 

O vig ilância em saúde; 

g) assistência farmacêutica; e 

h) apoio diagnósti co e terapêutico. 

CLÁUSULA QUARTA: A construção dos Planos de Atuação na Saúde deve 

ocorrer com a participação efetiva das comunidades atingidas, inclusive com a 

reali zação de assembleias e reuniões para interlocução direta com as comunidades. 

CLÁUSULA QUINTA: Os Planos Municipais de Saúde devem observar a 

necessidade de atendimento específico a grupos especialmente vulneráveis, como: 

mulheres. deficientes, idosos, crianças, adolescentes, comunidades e povos 

tradicionais dentre outros. 

CLÁUSULA SEXTA: Os Planos Municipais de Saúde, no que concerne ao 

atendimento específico aos povos e comunidades tradicionais, tais como indígenas e 
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quilombolas. dentre outros, deverão observar as diretrizes estabelec idas pela 

Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho, bem como às normas 

do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

CLÁUSULA SÉTIMA: O município compromete-se a estabelecer fluxos 

cspecí fie os de atendimento da população atingida no âmbito do sistema de saúde 

municipal; 

CLÁUSULA OITAVA: A finali zação dos planos de ação deve ocorrer no prazo 

máximo de 80 (oitenta) dias, a contar da assinatura do presente compromisso. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o município conclua, em prazo anterior, a elaboração 

de seu plano de ação em saúde, deverá apresentá-lo, desde então, à CT Saúde. 

Mariana/MO, 06 de novembro de 2019. 

Pelo Ministério Público Federal: 

Pelo Município de Bom Jesus do Galho: 




