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Produto J
Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades PMSB de
Urupá

Mês de referência: Dezembro/2019 e Janeiro/2020
Município: Urupá/RO
Convênio nº: TED n° 08/2017 FUNASA/IFRO
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico
1 INTRODUÇÃO
Este relatório tem como objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no
mês de janeiro de 2020, referentes 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 na
execução do plano.
2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O mês de dezembro de 2019, não foram desenvolvidas atividades relativas ao
PMSB, pois grande parte dos membros do Comitê estavam de férias e o projeto estava
suspenso, sem equipe de assessoria para auxiliar. O mês de janeiro seguiu na mesma,
muitas pessoas importantes na elaboração do plano estando de férias, mas, mesmo
com várias pessoas de férias, fomos a campo, desta vez para a coleta de dados em
vários pontos críticos nas cidades, assim prosseguimos com a coleta de dados da parte
da engenharia, como o gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil.

3 CONCLUSÃO
Com exceção do mês de dezembro/2019, o mês de janeiro tivemos a retomada
das atividades com muito serviço devido à ausência de algumas pessoas, mas com o
planejamento, fomos a campo para fazer o serviço e conseguimos bater algumas de
nossas metas.
Urupá RO, 13 de fevereiro de 2020.
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Aprovado pelo Comitê de Coordenação.
DE ACORDO,

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 Inter setorial
de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para
análise e aprovação nos termos do TED-FUNASA-IFRO Nº 08/2017.

2

