ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS - PRODUTO J
Mês de referência: Agosto e Setembro
Município: Alto Alegre dos Parecis
Convênio nº: TED n°. 08/2017 FUNASA/IFRO
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas nos meses de
Agosto e Setembro, referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Alto Alegre dos Parecis, em cumprimento ao estabelecido no Termo de Referência
da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, por conseguinte, demonstrar o
andamento do PMSB, com base no desenvolvimento do Produto C, bem como, as possíveis
dificuldades enfrentadas na execução do plano.
2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Nos meses de Agosto e Setembro não houve quaisquer atividades presencias pertinente
à elaboração do Diagnostico Técnico Participativo (Produto C) do PMSB.
Cientes de que o saneamento básico é um conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Com finalidade de
prevenir doenças, promover a saúde e melhorar a qualidade de vida da população.
Podemos citar como atividades desenvolvidas periodicamente no que se refere
saneamento básico: as medidas de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus onde os
profissionais de saúde concentram-se em pontos estratégicos do município equipes “sentinelas”
aptas a realizarem teste rápido para verificação da Covid-19. Até o dia 30/09/2020 no município
de Alto Alegre dos Parecis contava com 205 casos confirmado de Covid-19 sendo destes 194
casos curados, 01 em tratamento domiciliar e 01 em tratamento hospitalar.
O serviço de abastecimento de água potável é realizado pela autarquia municipal Sistema
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Nos dias 16 de Setembro foi constado pela equipe
prestadora do serviço problemas com a vazão do ponto de captação de água para tratamento.
Vindo a constatar que o Igarapé estava “seco” devido ao longo período de estiagem enfrentado e
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também em consequência da utilização do curso d’ água do igarapé por sitiantes para irrigação de
suas lavouras.
Figura 1 - Ponto de Captação Igarapé Corgão

Foto tirada no dia 11/09/2020

Foto tirada no dia 16/09/2020

Fonte: Comitê Executivo (2020)

O que comprometeu o abastecimento a população e vindo a utilizar-se de medidas de
racionamento e conscientização do uso da água tratada, também foram realizadas busca no setor
chacareiro a utilização de bombas para irrigação onde foi feito o pedido voluntario para que os
sitiantes interrompessem o uso não comprometendo o abastecimento do município.
Na figura 2 a imagem mostra a vazão do igarapé após conscientização e pedido para que
os sitiantes retirassem ao longo do curso d’ água as bombas usadas para irrigação.

Figura 2 - Ponto de Captação Igarapé Corgão
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Foto tirada no dia 01/10/2020 após chuvas na região o volume de água teve aumento
significativo.

3 CONCLUSÃO
Considerando o Saneamento Básico como elemento fundamental de promoção a saúde e
qualidade de vida a construção do PMSB é um instrumento importantíssimo a implementação
sistema de saneamento básico efetivo no município para que se promova qualidade de vida a
todos.
Alto Alegre dos Parecis, 13 de Agosto de 2020.
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De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº 104/GP de
24 de Julho de 2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas são
referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas nos meses
de Agosto e Setembro e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da
Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TEDFUNASA-IFRO Nº 08/2017.
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