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Convênio nº: TED n°. 08/2017 FUNASA/IFRO
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1. INTRODUÇÃO
Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas nos
meses de Junho e Julho, 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 Junho e Julho não houve quaisquer atividades presencias
pertinente à elaboração do Diagnostico Técnico Participativo (Produto C) do PMSB.
Ocorrendo apenas atividades remotas pelos membros do comitê de execução do PMSB.
Dentre as atividades desenvolvidas periodicamente no que se refere ao
saneamento básico em nosso município temos a coleta seletiva realizada pela
associação de catadores ASPORE, conforme orientação da secretaria municipal de
saúde e devido ao surto da doença (covid-19) causada pelo novo corona vírus tendo em
vista o grande número de casos confirmados da doença em nosso município
recomendou-se a população caso tenha em seu grupo famílias ínvidos infectados
separar o lixo para que os catadores atente-se as recomendações de prevenção.
Outras medidas de enfretamento a covid-19 realizada pela secretaria municipal
de saúde realizaram entres os dias 18 e 19 de junho testes rápidos em pessoas que
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apresentavam sintomas da doença, visando o diagnóstico precoce para que medidas de
isolamento e prevenção fossem tomadas.
O município ainda mantem medidas preventivas para enfrentamento a COVID-19
tais como: a suspensão das aulas na rede de ensino pública municipal como medida de
prevenção, porem através do novo Decreto nº. 091/GP, de 20 de maio de 2020 autoriza
o funcionamento de estabelecimentos comercias dentre eles: farmácias e drogarias,
clínicas de atendimento médico, laboratórios e consultórios, mercados e supermercados
englobando minimercados, mercearias e afins, açougues, peixarias, padarias,
restaurantes, lanchonetes, sorveterias, padarias, pastelarias e espetinhos; postos de
combustíveis; operações de “delivery” em geral; bancos, cooperativas de crédito
financeiro, casas lotéricas, correios e de demais correspondentes bancários, caixas
eletrônicos, agropecuárias, veterinárias, pet shops e demais estabelecimentos de venda
de produtos animais entre outros.
Os estabelecimentos comerciais deverão ainda cumprir com o protocolo de
distanciamento social e disponibilizar de todos os insumos, como álcool 70% (setenta
por cento), luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção
de higiene pessoal dos funcionários e demais participantes das atividades autorizadas.
No dia 15 de julho foi realizada uma rodada de conversa através da ferramenta do
“Gooogle Meet” e com transmissão ao vivo via plataforma de compartilhamento de
vídeos: “you tube” com o tema Saneamento e Covid-19 organizada pelo Projeto Saber
Viver, projeto de iniciativa do IFRO e em parceria com a FUNASA, participaram da
transmissão à professora mediadora e supervisora Gedeli, Reitor do Instituto Federal de
Rondônia – IFRO Uberlando T. Leite, represente da FUNASA Sirlei Lima e ainda
autoridades de alguns municípios como o Prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Vale do
Paraíso, Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia entre outros.
O público alvo da rodada de conversa foi à população dos municípios que estão
construindo seu Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, portanto a rodada de
conversa contou ainda com transmissão nas rádios dos municípios de Alto Alegre dos
Parecis, Alta Floresta D’ Oeste e São Felipe D’ Oeste o tema principal da rodada de
conversa: Saneamento Básico como medida preventiva da Covid-19 tendo em vista que
ele é fator essencial para a garantia e para a promoção da saúde aos cidadãos.
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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 de sistema de saneamento básico efetivo no município para que se
promova qualidade de vida a todos.
Alto Alegre dos Parecis, 06 de Agosto de 2020.

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 Junho e Julho 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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