Relatório Simplificado do Andamento das Atividades
PRODUTO – J-04
Mês de referência: outubro /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
outubro 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, como objetivo demonstrar o andamento do PMSB, com base no
desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas na
execução do plano.
2 – Objetivo Geral

O objetivo geral deste relatório é discorrer o andamento de todas as atividades
que foram desenvolvidas no mês de outubro de 2019 em cumprimento ao Termo de
Execução n° 08/2017 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE, a
INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA E DEMAIS MUNICÍPIOS INTERVENIENTES
VISANDO À INCLUSÃO DE ENTIDADES INTERVENIENTES de acordo com as
Diretrizes da FUNASA, e elaboração do Produto J conforme exigido pelo Termo de
Referência.

2.1 – ATIVIDADES TRANSCORRIDAS

Do dia 01 aos 04 dias do mês de outubro de 2019, foi iniciada a correção da
descrição da vertente - Sistema de Abastecimento de Água. A ação foi tomada em
resposta à análise do documento inicial pela equipe do Projeto Saber Viver
(FUNASA/IFRO).

O texto retornou para ajustes e correções, pois faltaram
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informações específicas sobre o abastecimento de água. O conjunto de dados
necessário foi solicitado à CARD, o qual foi disponibilizado para o comitê no dia 17 de
outubro, permitindo a continuidade da redação sobre esse componente do PMSB.
Na segunda semana do mês de outubro, foi desenvolvida a escrita sobre manejo de
resíduos sólidos, conforme tópicos relacionados abaixo:
Infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
•

Análise crítica do plano Diretor de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos;

•

Descrição da situação atual;

•

Tipologia.

Em 08 de outubro de 2019 aconteceu a reunião no qual os comitês discutiram
assuntos referentes ao PMSB, bem como encontrar soluções para as pendências
existentes. Além disso, tarefas foram delegadas aos membros, conforme demonstra o
registro, abaixo.

Figura1. Imagem ilustrativa da Reunião dos Comitês de Coordenação e Execução em 08/10/2019.
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Para

complementar

as

informações

foram

expedidos

os

Ofícios

n°

013

CE/PMSB/2019 para o representante da empresa Cabanas Comércio & Serviços, e
Ofício n°015/CE/MSB/2019 ao Presidente da Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis de Teixeirópolis.

Os Ofícios n° 013 CE/PMSB/2019 e n° 015/CE/PMSB/2019 ambos de 02 de outubro
de 2019 solicitam as informações para as entidades que prestam serviços no
município conforme listadas abaixo.

✓ Organograma da prestação de serviço;
✓ Descrição do corpo funcional (número de servidores por cargo)
✓ Identificação de possíveis necessidades de capacitação, remanejamento.
✓ Realocação, redução ou ampliação da mão-de-obra utilizada nos serviços;
✓ Descrição das atividades exercidas e dos problemas existentes associados a
infraestrutura do sistema de limpeza urbana;
✓ Tidos de resíduos coletados e destinação final (endereço);
✓ Receita operacional e despesas de custeio e investimento;
✓ Indicadores

operacionais,

econômico-financeiros,

administrativos

e

de

qualidade dos serviços prestados.
Nos dias 18,21 e 22 de outubro foram discorridos os tópicos relacionados aos
temas sociais no quais são eles:
✓ Breve histórico do município;
✓ Densidade demográfica;
✓ Descrição dos sistemas públicos existentes;
✓ Educação;
✓ Identificação e descrição da Infraestrutura social da comunidade;
✓ Identificação e descrição da organização social da comunidade;
✓ Descrição de prática de saúde e saneamento;
✓ Descrição dos indicadores de saúde (longevidade, natalidade, mortalidade e
fecundidade);
✓ Levantamento de indicadores e dos fatores causais de morbidade de doenças
relacionadas com a falta de saneamento básico;
✓ Descrição do nível educacional da população, por faixa etária;
✓ Descrição dos indicadores de Educação;
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✓ Identificação e avaliação da capacidade do sistema educacional, formal e
informal, em apoiar a promoção da saúde, qualidade de vida da comunidade e
salubridade do município:
✓ Porcentagem de renda apropriada por extrato da população.

A figura abaixo demostra a reunião realizada no dia 22/10/2019 na prefeitura, sala da
CPL com inicio as 15h00 no qual compareceu o Coordenador do Comitê Executivo, e
membros do Comitê de Coordenação onde trataram assuntos relevantes para o
desempenho da construção do produto C.

Figura2. Imagem ilustrativa da Reunião dos Comitês de Coordenação e Execução em 22/10/2019.

Figura3. Lista de assinatura da presença dos membros dos Comitês de Coordenação e Execução em 22/10/2019.
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Por fim, os trabalhos na escrita do diagnóstico-técnico participativo estão avançando, com o
empenho dos comitês e a equipe técnica do projeto Saber Viver, esperamos que seja
entregue finalizado nas próximas semanas.

Comitê de Execução.
Relatório Elaborado por:
Sidnei Pereira Rodrigues
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