PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO
Lei de Criação n.º 367 - 13/02/1992

RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
– PRODUTO J

Mês de referência: Dezembro/2020 a Setembro de 2021
Município: Vale do Paraíso - RO
TED-FUNASA-IFRO n.º 08/2017
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico
1 – INTRODUÇÃO
O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades
desenvolvidas entre os meses de Dezembro de 2020 e Setembro de 2021,
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 o andamento do PMSB, com base
no desenvolvimento dos produtos, bem como, as possíveis dificuldades
enfrentadas na execução do plano.
2 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
● Entre os meses de dezembro de 2020 e abril de 2021 não houveram
atividades;
● Em março de 2021, foi realizada a atualização do decreto com a nova
formação do Comitê de Coordenação e Comitê Executivo (Decreto
Municipal nº 6.958 de 12 de março de 2021);
● Em maio de 2021 a equipe de campo do Projeto Saber Viver solicitou os
dados que faltavam para finalizar a escrita do Produto C, o comitê passou
a buscar as informações solicitadas, durante os meses de maio e junho;
● Em junho de 2021, o Comitê de Vale do Paraíso enviou os documentos
de aprovação do Produto C assinados, para a equipe do Projeto Saber
Viver;
● Em agosto de 2021 a equipe de campo do Projeto Saber Viver solicitou
os dados que faltavam para finalizar o Produto C. O comitê passou a
buscar as informações solicitadas, durante os meses de agosto e
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setembro;
● Em agosto de 2021 foi solicitado um vídeo do comitê falando sobre o
trabalho realizado e convidando a população para acompanhar e
participar da Audiência Pública que mostrará o Diagnóstico Técnico
Participativo realizado.
3 – CONCLUSÃO
Toda a equipe que está elaborando o Plano Municipal de Saneamento
Básico sempre se colocam a disposição para o desenvolvimento de cada
produto, na expectativa de termos um Plano de qualidade e voltado a realidade
do município.
Vale do Paraíso – RO, 07 de Outubro de 2021
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De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado e publicado em
Decreto Municipal nº 6958 de 12 de março de 2021, declara aprovado o
PRODUTO J, cujas informações apresentadas são referentes ao relatório
mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas entre os
meses de dezembro de 2020 e setembro de 2021 e encaminha ao Núcleo
Inter setorial de Cooperação Técnica da Superintendência Estadual
FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos do TEDFUNASA-IFRO Nº 08/2017.

3

