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RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS - PRODUTO J

Mês de referência: janeiro/fevereiro
Município: Município São Felipe D´Oeste
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 JANEIRO/FEVEREIRO, referentes à elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de São Felipe D´Oeste, 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
2.1 reunião dos comitês
No dia 25 de janeiro de 2020 às 10:00 na sala do gabinete do prefeito,
reuniram-se o prefeito juntamente com os secretários da pasta da secretaria de
educação, da agricultura, da obras e da saúde uma reunião extraordinária para
a discussão sobre as metas, e os desafios do plano de saneamento básico para
o ano de 2020. Foi exposto a importância da agilidade dos secretários para
realizar as coletas de informações, e a importância que cada membro do comitê
exercer para o plano. Aproveitou-se também para marcar uma reunião no dia 03

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de São Felipe D´Oeste
Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento
Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 30, Centro, São Felipe D'Oeste-Ro
CEP 76.977-000 – CNPJ nº 84745.389/0001-94

de faveiro onde foram sugeridos a presença de todos os membros do comitê de
execução e membros do comitê de coordenação.

2.2 reuniões dos comitês

No dia 03 de fevereiro de 2020 às 08:00 na secretaria de educação, reuniramse os membros do Comitê de Execução e membros do Comitê de Coordenação,
conforme a lista de presença em anexo, para reunião da discussão sobre as
seguintes pautas; A importância do plano de saneamento básico para o
município, a atualização do decreto dos membros do comitê e a entrega do termo
de referência-TR da Funasa (2018) para as secretarias. Foi exposto aos
presentes a importância dos responsáveis pela agilidade de realizar as coletas
de dados, juntamente com a parte descritiva do plano. Foram comentados pelo
comitê as dificuldades de obter-se essas coletas de informações, em virtude da
falta de referências. Aproveitou-se a oportunidade de comentar a importância de
se alterar o decreto dos membros do comitê, em razão que alguns membros do
comitê apresentaram interesse na resignação e consequentemente colocar
novos representantes. Além disso, foram entregue uma carta de apresentação
da FUNASA, onde esta carta apresentava questionários a serem respondidos,
no qual a secretaria de saúde foi responsável pelo preenchimento desse
formularia. Na oportunidade foram entreguem para cada secretaria um termo de
referência- TR da Funasa (2018), onde possui 25 anexos, nos quais os tópicos
referentes ao item 4. foram subdivido de acordo com cada secretaria. Por fim, foi
realizado a leitura do relatório mensal simplificado do andamento das atividades
do Produto J do mês de novembro e dezembro.

2.3 pesquisas de campo

No mês de janeiro/2020 foi realizado uma visita nos comércios da cidade para
responder um questionário. O referente questionário corresponde aos itens 6.1
a 6.10 de RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC). Onde o objetivo desse
questionário é realizar uma coleta de dados com informações a respeito dos
resíduos gerados pelos comércios e a forma que é destinado esses resíduos.
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Duas represente do comitê foram até os comércios (mercado, açougue e
borracharia), onde o proprietário do comercio respondia às perguntas e através
das respostas se obtinha um levantamento de dados. Logo em seguinte esse
questionário foi encaminhando por e-mail.

2.4 pesquisas de campo

No mês de fevereiro/2020 foi enviado ao comitê questionários a respeito do
cemitério de São Felipe D´Oeste, onde as perguntas referem-se ao estado de
funcionário, endereço, a quantidades de túmulos, a distância e quantidade de
metros quadrados. A secretaria de Obras ficou responsável por responder este
questionário, no qual foi enviado por e-mail conforme o combinado.

2.5 Preenchimentos do TERMO DE REFERENCIA-TR da Funasa (2018)

A secretaria municipal de obras e a secretaria municipal de agricultura
responderam o termo de referência -TR da Funasa, os requisitos do tópico 4.
Foram respondidos. Alguns tópicos ficaram sem responder em virtude da falta
de informação que o município possui, mas as informações que conseguiram ser
coletada pelas duas secretarias foram enviados por e-mail conforme combinado.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que o comitê apresentou bom trabalho no mês de janeiro e fevereiro,
onde as atividades encaminhadas para o comitê foram analisadas e
respondidas. Vale ressaltar que o comitê apresentou algumas dificuldades com
relação a falta de referências e informações com aos dados do município, com
isso, ocorreram impasse e demora para realizar as atividades. No que diz
respeito aos membros do comitê, ocorreram algumas renúncias do cargo e
consequentemente demorando ainda mais nas coletas dessas informações.
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Com relação a renúncia de alguns membros foram sugeridos a alteração do

decreto com novos nomes para completar o comitê onde o mesmo está em
análise.
São Felipe D’Oeste- RO, 20 de março de 2020.

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº
1592/2019 de 03 de maio de 2019, declara-se aprovado o PRODUTO J cujas informações
apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das
atividades desenvolvidas no mês janeiro/fevereiro 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.

