ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS DO PMSB DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS

Mês de referência: setembro /2019
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
setembro de 2019, 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, por conseguinte, demonstrar a mobilização da população, o inventário
social e econômico e o diagnóstico do saneamento antes da construção do PMSB,
bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.
2 – ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
No início do mês de setembro continuamos na construção do produto C, e para
complementar informação foi emitidos o Ofício n° 008/CE/PMSB/2019 ao Comando da Polícia
Militar no qual solicita a seguintes informações;
✓ Breve história da existência do quartel desde a fundação;
✓ Ano de implantação
✓ Relação dos primeiros servidores lotado no município
✓ Tipo de maior demanda nas ocorrências
✓ Quantidade de ocorrências anual
✓ Quais as dificuldades enfrentadas para trabalhar no município.
No dia 04 de setembro de 2019 foi Reiterado o Ofício n°009/CE/MSB/2019 a
Superintendência regional da CAERD em Ouro Preto do Oeste com a finalidade de solicitar
informações para complementar a descrição sobre o componente Abastecimento de Água do
Produto C. as informações solicitadas demonstra na foto ilustrativa abaixo:
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Figura1. Ofício Encaminhado a Superintendência regional da CAERD em Ouro Preto do Oeste

No dia 05 ao dia 10 de setembro foram escritos os temas sobre a caracterização do
município, conforme relatado abaixo;
✓ Apresentação do Plano municipal de saneamento básico;
✓ Histórico;
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✓ Localização e acesso;
✓ Zoneamento ecológico econômico;
✓ Densidade demográfica;
✓ Caraterização física do município;
✓ Geologia, geodiversidade e geomorfologia;
✓ Climatologia, hidrografia, relevo, solo e fitofisionomia;
✓ Política do setor de saneamento;
✓ Legislação Federal, Estadual e Municipal;
✓ Infraestrutura urbana;
✓ Abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistema de drenagem e manejo de
águas pluviais;
✓ Manejo dos resíduos sólidos.

No dia 11 de setembro foi relatado sobre a infraestrutura de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, considerando que a fonte das informações colhidas é do PGRS- Plano de
Resíduos Sólidos do município de Teixeirópolis elaborado em 2013.

Nos dias 12 e 13 de setembro de 2019 foram realizados descrição do Sistema de
Abastecimento de Água abordando a realidade atual, porem este tópico não foi possível ser
concluído pelo fato de faltar algumas informações conforme relatadas abaixo;
Panorama da situação atual dos sistemas existentes, incluído todas as infraestrutura;
Principais deficiências no abastecimento de água;
Levantamento da rede hidrográfica do município, possibilitando identificação de novos
mananciais para abastecimento futuro;
Análise e avaliação do consumo por setores;
Qualidade da água bruta;
Balanço entre consumo e demanda do abastecimento no município;
Caracterização da infraestrutura existente;
Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento;
Indicadores operacionais e despesas, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade
dos serviços prestados;
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Considerando que essas informações acima são de fonte exclusiva da CAERD.
No dia 13 de setembro de 2019, as 15h00, reuniram-se os membros dos comitês de
Execução e Coordenação para tratar assuntos referentes ao andamento da construção do
produto C, no qual na reunião passada ficou acordado com os presentes fazerem os
levantamentos de informações para atualizar a descrição do tópico de águas pluviais, e outros
tópicos relacionados a dados sociais tais como composição de renda familiar, porcentagem
de bolsa família, taxa de mortalidade, levantamento de Associações no município, população
rural e urbana e índice nutricional.

Figura2. Imagem ilustrativa da Reunião dos Comitês de Coordenação e Execução em 13/09/2019.
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No mesmo dia 13/09 foi apresentando à demanda para levantamento de informações
para descrever sobre Esgotamento Sanitário, que são eles;
✓ Análise crítica dos planos diretores de esgotamento sanitário atuais;
✓ Cenário atual do esgotamento sanitário municipal;
✓ Indicação de áreas de risco de contaminação por esgotos clandestinos;
✓ Principal deficiência referente ao sistema de esgotamento sanitário;
✓ Ligações clandestinas de águas pluviais;
As informações acima foram divididas entre os membros para que levantassem esses
dados para complementar a escrita do produto C.
Do dia 16 aos dias 20/09/2019 foram relatados a parte social do PMSB, mas faltaram
informações necessárias para conclusão. Os tópicos que faltaram foram;
✓ Programas sociais existente no município;
✓ Recurso financeiro mensal do CAdÙnico;
✓ Índice GINI, composição de renda per capita;
✓ Rendimento nominal médio mensal per capita;
✓ Índice nutricional da população infantil de 0 a 2 anos;
✓ Taxa de mortalidade geral do município;
✓ Identificação e descrição da organização social da comunidade;
✓ Descrição de prática de saúde e saneamento (ações realizadas pela vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica, destino final por família do esgotamento
sanitário e resíduos sólidos, levantamento do abastecimento de água por
família e tipo de tratamento realizado em domicílio):
✓ Levantamento da mobilidade hospitalar por doença infecciosa e parasitária
(CID-10);
✓ Identificação e avaliação da capacidade do sistema educacional, formal e
informal, em apoiar a promoção da saúde, qualidade e vida da comunidade e
salubridade do município.
✓ No dia 27 de setembro de 2019 reuniram-se os membros dos comitês de
Coordenação e Execução na prefeitura sala da CPL, as 15h20 min para tratar
assuntos pendentes para escrever o produto C, e apresentar aos membros os
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tópicos que precisam ser levantados para escrever sobre as informações
gerais do plano municipal de saneamento básico de Teixeirópolis.

Figura 3. Imagem ilustrativa da Reunião dos Comitês de Coordenação e Execução em 27/09/2019.

Comitê de Execução.
Relatório Elaborado por:
Sidnei Pereira Rodrigues
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