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: Março
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 de apresentar as atividades desenvolvidas no
mês de Março, 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 dos produtos, bem
como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.
2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
No mês de Março pertinente a elaboração do Diagnostico Técnico Participativo
(Produto C) do PMSB foram respondidos questionários cedidos pela equipe de apoio
Técnico (IFRO) referente aos dados que integram o diagnostico sendo os seguintes
temas/abordagem: caracterização socioeconômica do município perfil demográfico e
caracterização física, caracterização da área de planejamento e territorial, politicas
públicas correlacionadas ao saneamento básico (saúde, meio ambiente e gestão de
recursos hídricos, habitação, educação, etc.), desenvolvimento local, infraestrutura
equipamentos públicos (energia elétrica, pavimentação e transporte, calendário festivo
entre outros) e gestão dos serviços em saneamento básico.
Os dados do diagnostico foram içados separadamente por membros que integram
o comitê de execução não havendo reunião extraordinárias entre os membros que
compõe o comitê para esclarecimentos de dúvidas ou outros assuntos pertinentes ao
diagnóstico.
O município tem mantido constantes atividades no âmbito do Saneamento Básico
dentre ele: Manejo de Resíduos Sólidos onde os resíduos gerados pela população do
município são coletados periodicamente e transportados até aterro sanitário localizado no
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Município de Novo Horizonte D’ Oeste conforme determina a legislação no que diz respeito
a destinação final do mesmo. O município conta ainda com uma Cooperativa de material
reciclável onde seus colaboradores recolhem periodicamente entre comércios e
residências matérias como: papel, papelão, plástico pet entre outros.
No campo abastecimento de água o órgão responsável pela prestação do serviço
Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE elaboram constantes manutenções e
reposições de equipamentos nas etapas de captação de água bruta devido a oscilações
na rede de distribuição de energia elétrica e na etapa de tratamento de água para o
consumo humano são realizadas manutenções quanto a limpeza de equipamentos para
que a água destina ao consumo humano atenda a portaria 2.914 do Ministério da Saúde.
No setor saúde foi divulgado recentemente pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) a classificação da doença por Coronavírus (COVID-19) como pandemia e a
caracterização do território brasileiro como transmissão comunitária, conforme declarado
pelo Ministério da Saúde o município adotou por meio do decreto nº 034 de 17 de março
de 2020 medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Novo Coronavírus COVID-19 tais como: a suspensão das
aulas na rede de ensino pública municipal como medida de prevenção, suspensão pelo
período de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por iguais períodos o atendimento e o acesso
ao público nas edificações do âmbito do Poder Executivo, incluindo suas autarquias, os
treinamentos, cursos, reuniões ou eventos coletivos realizados pelos Órgãos ou Entidades
da Administração Pública Municipal que impliquem em aglomeração de pessoas, as
atividades de cunho artístico, esportivo, científico e outras dessa natureza organizadas
pela Administração Pública, sejam em ambientes abertos ou fechados; as atividades com
crianças e pessoas idosas no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, As visitas e os ingressos aos
hospitais e unidades básicas de saúde estaduais serão regulamentadas pela Secretária
Municipal de Saúde - SEMUSA.
Ficando recomendado à inciativa privada a suspensão das atividades coletivas e
atividades físicas em locais fechados e também às instituições religiosas para que
suspendam as atividades e cultos religiosos.
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A Secretaria Municipal de Saúde adotou ainda como medida preventiva a barreira
sanitária em ponto estratégico de acesso ao município de modo a conscientizar a
população oriunda de outros munícios e estados com orientações e cuidados a evitar a
propagação do COVID-19.

3 CONCLUSÃO
Considerando o diagnostico técnico participativo (Produto C) como etapa
importantíssima para elaboração do PMSB encontra-se dificuldades em realizar reuniões
entre os membros do comitê para sanar dúvidas e prestar esclarecimentos a que passo
efetua-se o diagnóstico. Porem a equipe de apoio técnico presta total apoio conto a
elaboração de ambas a parte que integram o PMSB.
Alto Alegre dos Parecis, 22 de Abril 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 no mês de Março e encaminha ao Núcleo Intersetorial de
Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e
aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.
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