Relatório Simplificado do Andamento das Atividades

PRODUTO – J-09
Mês de referência: abril /maio de 2020.
Município: Teixeirópolis
Convênio nº: 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1- Introdução - apresentação do relatório
O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas no mês de abril e maio de
2020, relativas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao
estabelecido no TR da FUNASA, no que se refere ao Produto J, tendo ainda, como objetivo demonstrar o
andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades
enfrentadas na execução do plano.
2. – ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
Na fase final para conclusão do Produto C, foram realizadas algumas tarefas no levantamento de dados
informações, arquivos, relatórios fotográficos, para finalizar sobre a escrita na parte Social e conclusão
dos eixos; água, resíduos.
Em relação aos dados sociais, foram levantadas as seguintes informações;

✓ Como o transporte intermunicipal se realiza,
✓ Se existe o serviço de moto táxi, taxi, ônibus na cidade,
✓ Quais empresas atuam no transporte intermunicipal,
✓ Se a prefeitura disponibiliza transporte escolar,
✓ Se o município possui frota para transporte escolar
✓ Informações do cemitério municipal, nome, localização, e se possui licença ambiental.
✓ Se no município tem corpo de bombeiros e defesa civil,
✓ Se o município possui um calendário festivo oficial,
✓ Para a realização de festas, contratam banheiros químicos, Como se dá a distribuição (ou
compra de água).

Também foram realizados levantamentos de informações, dados para ajustar e concluir a
escrita dos eixos agua, e resíduos sólidos. Conforme os anexos abaixo.
Resumo Epidemiológico;

Relatório fotogáfico de manaciais;

Relatório fotográfico de poços na zona Rural e Urbana

Relatório
fotográfico dos equipamentos utilizados na estação de trnasbordo e triagem de resíduos;

Container-utilizado para transporte dos dejetos para o Aterro sanitário.

Esteira Rolante utilizada no processo de separação dos recicláveis

Prensa para compactar os recicláveis para melhoria no aramazenamento e transporte

Prensa para compactar os materiais recicláveis para aramazenamento e transporte

Básicamente foram esses atividades realizadas no mês de Abril. Considerando que a Técnica do
IFRO MARIANA CAMBRUZZI PAIVA realizou o acessoramento online em home off nos referidos
ajustes e complementos para finalizara escrita do produto C .
Considerando que não ocorreu reuniões presenciais, nem por vídio conferência , uma vez que
as informações , atualização, solcitações, etc.. foram tratadas no grupo dos comitês no
WhatsApp.

ATIVIDADES TRANSCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.
Abaixo evidência um Convite recebido pela Dèbora responsável pela comunicação-IFRO
ennviado no Grupo do Whatsapp dos Comitês para campanha “Construir Planos Municipais de
Saneamento Básico exige cooperação e isso pode ser feito de onde estivermos!! Juntos pelo agora e
pelo amanhã!! #fiqueemcasa.”
“Convidamos vocês, comitês de coordenação e executivo, a se juntarem a nós! Mande sua foto apoiando
#fiqueemcasa nesse momento de pandemia.”

Tambem que foram feitas adequações do Produto C, na parte de engenharia de acordo com o parecer
da FUNASA. Sobre o Eixo água;

✓ Atualização do mapa da rede de distribuição de água,
✓ Adicionado quadro de serviços e taxas praticados pela CAERD, tipos de serviços e
valores.
✓ Solicitação para CAERD registros fotográfico de plestras educativas e concientização
realizadas para o público estudantes do Ensino Fundamental e Médio no ano de 2019,
objetivando aumentar o numero de usuários.
✓ Acrescentado o tópico soluções individuais de abastecimento nas demais localidades na
zona rural, quadro demostrativo das doeças infectocontagiosas no município da zona
rural.
✓ Solicitado para a CAERD medição da casa de química,e da estação elevatória de água
tratada.
✓ Elaboração de Croquis.
✓ Descrição da profundidade dos poços na zona rural.
✓ Reajustado o tópico Estrutura Orgnizacional responsável pelo serviço de abastecimento
de água.
✓ Descrição de quem planeja, regulariza e quam fiscaliza as atividades da companhia.
✓ Adicionado o Art.45 do Decreto n°7.217 de 2010.

Imagem ilustrativa realização de palestras educativas CAERD

Sobre o compenente Resíduos fora complementados alguamas informações conforme abaixo.

✓ Foram realizados registro fotográficos dos Garis em atividades,
✓ Identificados resíduos coletados e pesados.
✓ Produção de mapa de locais que geram resíduos verdes.
✓ Realização de uma tabela demonstrando os resíduos dos serviços de sáude, privado e
público.
✓ Acrescentado um Tópico no texto, Resíduos de Saneamento Bàsico.
✓ Informação do Municípío se há existência de resíduos semitériais.
Basicamente foram essas atividades realizadas no mês de abril e maio de 2020, no qual foram
integralizadas em um arquivo.

Comitê de Execução.
Relatório Elaborado por:

Comitê de Coordenação
DE ACORDO,com o comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal n° 062/GAB/2019
de 15 de maio de 2019. Declara-se Aprovado o PRODUTO J cujas informações apresentadas
são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades no mês de abril e
maio de 2020 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência
Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO n°
08/2017.

