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RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015
O presente relatório de execução dos serviços refere-se ao Edital N.°003/2014 -

Tomada de Preço Processo nº 00957/2014 – Seleção de Empresa para Execução de
Serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Caiapônia/GO, financiado pela FUNASA nº Convênio 0090/2012.
A contextualização deste relatório foi desenvolvida em consonância com a Lei n°

11.445 de 05 de Janeiro de 2007 e o Termo de Referência da Fundação Nacional da
Saúde - FUNASA.

10.1

OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste relatório é discorrer sobre o andamento de todas as atividades

que foram desenvolvidas nos meses de novembro e dezembro de 2015 de acordo com as
diretrizes da FUNASA e elaboração do Produto J conforme exigido pelo termo de referência.

10.2

ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
No mês de novembro, as atividades se concentraram basicamente na finalização do

Produto C com os dados técnicos e das reuniões de mobilizações realizadas na zona
urbana e rural de Caiapônia.
Assim que a equipe chegou no escritório, o primeiro passo após as reuniões de
elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo foi a compilação dos dados adquiridos
juntos à população Caiaponiense.
Além dos dados obtidos em visitas anteriores e por parte da população, os dados
fornecidos pela sede da SANEAGO foram muito importantes para a composição do Produto
C, como citado nos relatórios anteriores, foi protocolado um ofício solicitando tais
informações em maio e no final de outubro foram recebidas as últimas informações e
também copiladas.
Apesar de ter sido feito um diagnóstico na zona rural, algumas informações foram
repassadas pela Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Pecuária, estes foram enviados
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no dia 24 de novembro de 2015, completando o diagnostico da zona rural e finalizando o
Produto C.
No dia 25 de novembro, foi protocolado junto à FUNASA, o Produto C com seu
respectivo parecer de aprovação e ofício de entrega, estando a cargo do órgão analisar e
fazer suas respectivas orientações, conforme Termo de Referência.
Em dezembro de 2015, mais especificamente dia 07, foi solicitada a presença da
equipe na FUNASA, nesse momento, foi discutido com o analista responsável por
Caiapônia, as possíveis alterações e sugestões para melhorar ainda mais a qualidade do
produto apresentado, a reunião durou aproximadamente uma hora.
Achou-se por bem o prazo de uma semana para que as adequações fossem feitas, e
assim ocorreu uma semana depois as alterações foram feitas e entregues à FUNASA para
aprovação do Diagnóstico Técnico Participativo.

7

CONCLUSÃO
As atividades previstas para os meses de novembro e dezembro de 2015 foram

realizadas com sucesso, visto serem atendidos todos os objetivos propostos. Após a
aprovação do Produto C, serão iniciadas as atividades referentes ao Produto D.
Esta fase consistirá na elaboração dos objetivos, metas e prioridades para os
problemas de saneamento de Caiapônia baseados no diagnóstico realizado pelos técnicos e
pela população, além de serem elencadas as alternativas que melhor se adequam a
realidade dos munícipes de Caiapônia.
Não diferente da fase de diagnóstico, nessa etapa será elaborado um relatório
técnico, mas também de caráter participativo, posterior a todo o levantamento de dados,
estes serão apresentados à população que fará sua contribuição e estes dados serão
compilados para a formulação do Produto D.
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RELATÓRIO MENSAL – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016
O presente relatório de execução dos serviços refere-se ao Edital N.°003/2014 -

Tomada de Preço Processo nº 00957/2014 – Seleção de Empresa para Execução de
Serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de
Caiapônia/GO, financiado pela FUNASA nº Convênio 0090/2012.
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