Relatório Simplificado do Andamento das Atividades
PRODUTO – J-08

Mês de referência: março de 2020.
Município: Teixeirópolis
Convênio nº: 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente à execução das atividades desenvolvidas no mês de fevereiro 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
Considerando as recomendações de isolamento emitidas pelos Decretos Federais,
Estaduais e Municipais em decorrência da pandemia Corona vírus (COVID-19) encontros,
reuniões e trabalhos em equipe estão suspensos, mas os trabalhos referentes à construção do
Produto-C foram realizados por meio de informações repassadas ao grupo dos comitês via
Whatsapp para a técnica do IFRO Mariana Cambruzzi Paiva, escrever sobre os eixos drenagem e
esgotamento sanitário.
No mês de março foram finalizados os relatórios de drenagem e esgotamento sanitário de
acordo com o TR de 2018. Dentre as principais atividades referentes à drenagem, pode-se destacar
a elaboração de mapas de micro e macro drenagem e fundos de vale. Além disso, foram
registradas em campo várias imagens e coordenadas de microdrenagem e mananciais. Foram
solicitadas informações para o Secretário de Obras Ronnivon acerca dos equipamentos e
atividades realizadas pela secretaria e realização dos cálculos de indicadores. Por fim, finalizado o
relatório, o mesmo foi enviado para apreciação do comitê.
Com relação a esgotamento sanitário foram solicitadas informações para a empresa limpa
fossa, realização de mapas de áreas de risco de contaminação, fundos de vale, potencial corpo
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d’água para receber esgotos e possível área para localização de ETE. Além disso, foi solicitado o
projeto de esgoto fornecido pela FUNASA e realizado leitura e análise do mesmo, realização de
fotografias de ocupação humana no entorno de mananciais e geradores especiais de efluentes. Por
fim, finalizado o relatório, o mesmo foi enviado para apreciação do comitê.
Conforme referência acima foram passadas inúmeras informações no grupo do Whatsapp dos comitês para
fundamentação na escrita dos eixos do Produto-C, conforme listadas abaixo:
✓ Legislação municipal;
✓ Números de contratos com as empresas prestadoras de serviços referentes à limpeza de ruas,

calçadas, drenos etc.;
✓ Endereço eletrônico onde são publicadas as ações realizadas pela gestão do município;
✓ O município possui três tipos de acesso à ouvidoria - por meio físico, virtual e telefônico;

✓ Quantidade de veículos Para auxiliar os trabalhos de limpeza pública a Prefeitura conta com 1
(uma) retroescavadeira New Holland modelo B95B, 1 (um) Caminhão pipa Marca Agrale modelo
13.000, 1 (um) caminhão marca Iveco, modelo Euro Mec 2223 E, i caminhão marca Ford, modelo
Cargo 2428 e, e 1 caminhão marca Wolwvagem;
✓ Para onde são levados os resíduos de limpeza da drenagem;
✓ Os resíduos orgânicos gerados são coletados e encaminhados através da utilização de caminhão
caçamba para a área do antigo lixão municipal, localizado na saída da cidade sentido BR-364,
contendo aproximadamente 15 ha e com distância aproximada de 2,3 km da sede do Município,
possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 10°54'57.75" S 62°14'47.47" O. A área utilizada
possui cerca, evitando acesso de animais e pessoas não autorizadas;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Quantidade de pessoal próprio alocado nos serviços de drenagem (funcionários da prefeitura);
Quantidade total de pessoal alocado nos serviços de drenagem urbana (prefeitura e terceirizado);
Extensão total das vias públicas urbanas;
Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais de águas pluviais subterrâneos;
Quantidade total de unidades edificadas existentes na área urbana;
Quantidade total de unidades edificadas urbanas tributadas com taxa especifica dos serviços de
drenagem e manejo de águas pluviais ;
✓ Quantidade total de domicílios urbanos existentes;
✓ Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação;
✓ Quantidade de pessoas transferidas para habitações provisórias durante ou após eventos
Hidrológicos.
Foram levantadas algumas informações e repassadas no grupo de whatsapp para compilação dos
dados sociais, tais como:
✓ A existência de algum tipo de serviço de saneamento realizado na área rural;
✓

A existência de áreas consideradas dispersas na área rural (comunidade mais distante, de
mais difícil acesso);

✓ Em que áreas moram a população mais pobre;
✓

Existência de algum plano de regulação fundiária;

Também foram produzidos relatórios fotográficos de alguns estabelecimentos para implementar as
informações do produto-C.
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Oficina de Motocicletas

Auto Posto de Combustível

Lava jato

Mini Indústria de laticínios
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Futura Instalçao de fabrica de chocolate

UBS-municipal

local onde são fabricados os chocolates

HPP- Hospital Municipal
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Reservatório Elevado que distribui água para as residências
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Para concluir o relatório de atividades referente ao mês de março de 2020. Foram
realizados também relatórios fotográficos para identificar os pontos problemáticos de
Drenagens, ruas alagadas, etc. bem como o registro fotográfico dos equipamentos
maquinários utilizados para limpeza de ruas e de transportes dos resíduos do ponto de
coleta até o local de triagem, Reservatório de Água que abastece a cidade.

Final da Av. Afonso Pena

Coletando nas residências

Inicio da Av. Afonso Pena

Retirada de podas galhos e entulhos
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