ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ

Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades PMS-Urupá

Mês de referência: Julho/2019
Município: Urupá/RO
Convênio nº: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico
1 - Introdução
O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de
julho de 2019, relativas à mobilização da comunidade e ao diagnóstico da saneamento
prévios 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 o andamento do PMSB, com base no desenvolvimento dos
produtos, bem como, as possíveis dificuldades enfrentadas até o momento.
2 - Atividades Desenvolvidas
2.1 Capacitação: Foi realizada entre os dias 08 a 12 de julho de 2019, com duração de
08:00 horas diárias, sendo das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas. Iniciaram-se
as atividades referentes à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico PMSB, cujos membros nomeados a compor os comitês de coordenação e execução
conforme o Decreto nº 197/PMU/2019 publicado em Diário Oficial dos Municípios e site
da prefeitura de Urupá-RO no dia 26 de julho de 2019.

Participaram de uma

capacitação na Câmara Município de Urupá com a equipe do IFRO e representantes da
FUNASA, os quais estão prestando assessoria técnica ao município na elaboração do
Plano. A capacitação teve o objetivo de instruir os membros dos comitês sobre as
etapas prévias e sobre os procedimentos para a elaboração do PMSB, de acordo com o
Termo de Execução Descentralizada TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017, seguindo os
princípios Fundamentais da LEI N° 11.445 de 2007. Cujo objetivo do Plano é abranger
quatro eixos; Abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, manejo de
resíduos sólidos e manejo de aguas pluviais para a área urbana e rural do município de
Urupá, tendo o prazo até dia 31 de dezembro de 2019 para finalizar a elaboração do
mesmo. No termino da capacitação uma técnica do NICT, esteve presente e relatou a
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importância da parceria Funasa/IFRO/Município na construção do PMSB, o qual trará
grandes benefícios para o Município na captação de Recursos para voltados para a
Melhoria do saneamento Básico no Município de Urupá.
2.2 Reunião com os comitês Executivo e de Coordenação: Esta reunião com os comitês
foi a primeira com os comitês e aconteceu no dia 16 de julho de 2019 as 17:00 horas
com o objetivo de delegar atribuições aos membros dos comitês, funções de cada um
sobre as atividades nos eixos de abastecimento de água, drenagem, resíduos sólidos,
águas pluviais e da área social. Também foi definido os temas sobre a próxima reunião e
o público alvo, para posterior definir quais seriam as ações de mobilização da população
da população, e quais representantes da sociedade civil seriam convidados. Nesta
reunião foi feito uma lista de presença, e fotos;
2.3 A segunda reunião com os comitês: Esta reunião contou com a presença dos
membros dos comitês de Execução e Coordenação e também membros da sociedade
civil como: representantes de entidades religiosas, presidentes de associações,
vereadores, presidente do sindicato e agentes políticos. Esta reunião aconteceu no dia
23 de julho de 2019, no auditório da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, cujo
objetivo foi esclarecimento referente a elaboração do Plana Municipal de Saneamento
Básico PMSB. Foi apresentado como deve ser a elaboração do plano, com a
participação da sociedade, enfatizando aos participantes a importância deles como
multiplicadores, e agentes que contribuiriam para a mobilização da população para as
audiências públicas que estavam previamente agendadas para os dias 02, 04 e 05 de
setembro de 2019. Também foi discutido formas de mobilização, locais para as
audiências e horários que pudesse ser viável a população de cada local. Nesta reunião
foi feito uma lista de presença, e fotos.
2.4 No mês de Julho ainda foram levantado informações sobre saneamento básico no
município, sobre serviços de fornecimento de água, Contrato de prestação de serviços;
Plantas e mapas de rede de abastecimento de água existente e projetado; Plantas e
mapas do sistema de esgotamento sanitário existente e projetado; Organograma;
Planos setoriais de abastecimento de água e esgotamento sanitário; Projetos
existentes de ampliação do sistema de abastecimento de água; Projetos existentes de
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ampliação do sistema de esgotamento sanitário; Boletins de análise da água bruta
atualizados; Boletins de análise da água tratada atualizados; Boletins de análise do
esgoto bruto atualizados; Boletins de análise do esgoto tratado atualizados;
Caracterização do sistema de abastecimento de água existente (Mananciais,
captações, aduções de água bruta e tratada, estações de tratamento, estações
elevatórias, armazenamento, rede de distribuição, ligações prediais, medição (micro e
macromedição) e controle do sistema);
Junto ao DER-RO foi solicitar os projetos de drenagem do perímetro urbano do
Município de Urupa, RO 473, RO 010, Núcleo de Nova Aliança, Ruas e avenidas do
município que foram beneficiadas com asfalto pelo estado, tais obras foram realizados
nos últimos 8 anos.
Também foram levantados informações sobre a Lei Orgânica do Município; Lei
Complementar nº. 008.15 - Plano Diretor; Lei Complementar nº 008 - 11.03.15 - Plano
Diretor Decenal; Lei nº 409 - 02.06.10 - Regulamentação do solo urbano dos setores 01
a 04; Lei nº 483 - 02.09.11 - Denominação de Bairros, Ruas e Avenidas do perímetro
urbano do Município de Urupá; Lei nº 490 - 27.09.11 - Revoga Lei nº 326.06 - Sistema
Municipal de Meio Ambiente e Institui a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Agricultura; Lei nº 661 - 26.03.15 - Resíduos Sólidos; Lei Orgânica do Munic¡pio de
Urupá; PLANTA DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO.

3 - Conclusão
Como já era de se esperar as maiores dificuldades foram em obter as
informações junto a CAERD, como também, mobilizar os representantes da sociedade
civil em nossas reuniões. Os horários de expedientes dificultaram a participação das
pessoas nessas reuniões. Apesar das dificuldades relatadas, consideramos as reuniões
produtivas com muita discussão sobre os quatro eixos do PMSB. Pode ser observado
que é nítida a preocupação das pessoas com a necessidade de implantação dos
serviços de saneamento básico, pois os mesmos vêm de encontro com os anseiam das
melhorias na qualidade de vida da população.
Urupá RO, 08 de agosto de 2019.
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De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado em Decreto Municipal nº
197/PMU/2019, publicado em Diário Oficial dos Municípios e site da prefeitura de UrupáRO no dia 26 de julho de 2019, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações
apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das
atividades desenvolvidas no mês de julho de 2019 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.
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Curso de capacitação realizada no município de Urupá RO dia 08 a 12 de julho 2019
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Primeira Reunião dos Comitês de Execução e Coordenação
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SEGUNDA REUNIÃO DOS COMITÊS COM MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL
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