Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas
– PRODUTO J

Mês de referência: Dezembro/2020 a Setembro/2021
Município: Teixeirópolis
Convênio nº: 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico

1- INTRODUÇÃO
O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas
entre os meses de dezembro de 2020 e Setembro de 2021, 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 DESENVOLVIDAS
•

Entre os meses de dezembro de 2020 e março de 2021 não houveram
atividades;

•

Em 20 de abril de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova
formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto
Municipal nº 075/GAB/2021 de 20 de abril de 2021); a parecer da FUNASA
sobre o Produto C;

•

No final de setembro, recebemos a notícia de que o parecer do Produto C
solicitava mais informações e vamos preparar os comitês para verificar o
que falta;

•

Em 04 de outubro de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a
nova formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto
Municipal nº 165/GAB/2021 de 04 de outubro de 2021);

3- CONCLUSÃO
Não houve realização das atividades as quais foram suspesas em razão da
pamdemia covid-19.

Teixeirópolis, 07 de outubro de 2021.

De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal
nº 165/GAB/2021 de 04 de outubro de 2021, declara-se aprovado o PRODUTO J
cujas informações apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado
do andamento das atividades desenvolvidas entre os meses de Dezembro de
2020 a Setembro de 2021 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.

DE ACORDO,

