PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO - RO
Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades – Produto J
Meses de referência: Novembro/2019, Dezembro/2019 e Janeiro/2020
Convênio: TED/FUNASA/IFRO n. 08/2017
Município: Vale do Paraíso - RO
Objeto: Plano Municipal de Saneamento Básico
1 Introdução
O presente relatório tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas no mês de dezembro
de 2019 e janeiro 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, por
conseguinte, demonstrar o andamento doPMSB, com base no desenvolvimento dos produtos, bem
como, as possíveis dificuldades enfrentadas na execução do plano.

2 Atividades desenvolvidas:
Durante o mês de novembro foi realizado o levantamento de alguns dados da parte de engenharia.
No mês de dezembro não houve atividades, considerando o período de recesso da prefeitura. No
mês de janeiro/2020, continuamos com o levantamento de informações quanto à pesquisa de
Engenharia e Estudos Sociais para elaboração do PMSB, além de acompanharmos o processo de
instalação da Salta Z e o recebimento da ETA, conforme consta na descrição abaixo.
2.2 Projeto Salta Z:
Salta Z – Solução Alternativa de Tratamento a Água para consumo humano com Zeólito em
pequenas comunidades; é um Projeto Institucional/FUNASA, e foi idealizada e desenvolvida por
técnicos da Superintendência Estadual do Pará;Tecnologia tradicional, de forma simplificada que
faz uso de filtros e dosadores, de construção e montagem artesanal; Baixo custo; Fácil instalação,
operacionalização e de resultados compatíveis com as exigências da Portaria MS n.°2.914/2011.
(Anexo I – Fotos do início dos trabalhos de pesquisa e construção e Anexo II – Arquivos com
Informativos/Folder).
2.1 Recebimento da ETA – Estação de Tratamento de Água
Aos vinte e nove dias de janeiro, chegou no município a ETA – Estação de Tratamento de Água,
sendo o último equipamento que faltava para funcionar o sistema de captação, tratamento e
abastecimento de água.

3. Conclusão:
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Considerando a interrupção das atividades de assessoria do IFRO nos meses de dezembro à janeiro,
bem como o recesso do final do ano na prefeitura, algumas atividades seguiram em um ritmo mais
lento, contudo algumas ações como o recebimento da ETA e a instalação da SaltaZ, são destaque
para aprimorar a escrita do diagnóstico.
Vale do Paraíso – RO, 18 de Fevereiro de 2020.

Elaine Lina dos Santos
Coordenadora Geral do Comitê Executivo
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De acordo com o Comitê de Coordenação, nomeado e publicado em Diário Oficial dos Municípios
e site da prefeitura de Vale do Paraíso - RO, declara aprovado o PRODUTO J cujas informações
apresentadas são referentes ao relatório mensal simplificado do andamento das atividades
desenvolvidas no mês de outubro de 2019 e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação
Técnica da Superintendência Estadual FUNASA de Rondônia para análise e aprovação nos termos
do TED-FUNASAIFRO Nº 08/2017.
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Anexo I – Fotos do início dos trabalhos de pesquisa e construção
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