


ADMINISTRAR RECURSOS FINANCEIROS DISPONIVEIS 

CONSIDERAR DEMANDAS SOCIAIS, LOCAIS E REGIONAIS 

ANALISAR PROBLEMAS E DIVULGAR SISTEMATICAMENTE 
INFORMAÇÕES RELACIONADAS 

VALORIZAR PLANEJAMENTO INTEGRADO 

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NA GESTÃO 

INTEGRAÇÃO A OUTRAS POLÍTICAS, PLANO DIRETOR, MEIO 
AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL... 

DESENVOLVER CAPACIDADE TÉCNICA PARA GERENCIAR E 
PLANEJAR 

PROMOVER PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ADOTAR PARÂMETROS E INDICADORES SANITÁRIOS 

INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 

RESPEITAR A LEGISLAÇÃO 

TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO 

Diretrizes da Política Municipal  
de Saneamento 





PRINCÍPIOS DO PMSB Tio Hugo 

I -  A prevenção e a precaução; 

II - O poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III - A visão sistêmica, na gestão do abastecimento de água, esgoto 
sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial, que considere as 
variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 
saúde pública; 

IV - O desenvolvimento sustentável; 

V - A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o 
fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços 
qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam 
qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do 
consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente 
à capacidade de sustentação estimada do planeta; 

VI - A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o 
setor empresarial e demais segmentos da sociedade; 

VII - A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos; 

VIII - O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 
como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 
renda e promotor de cidadania; 

IX - O respeito às diversidades locais e regionais; 

X - O direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI - A razoabilidade e a proporcionalidade. 



























ATA – AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PMSB TIO HUGO 
Aos dez dias do mês de agosto do ano 2012 reuniram-se em audiência pública 
membros do poder executivo do município de Tio Hugo, conselheiros do 
COPAM, conselheiros do Conselho Deliberativo Departamento Municipal de 
Saneamento, do Conselho da Saúde, do Comitê de Coordenação do grupo de 
trabalho e o comitê executivo para a elaboração do PMSB, servidores 
municipais, professores, alunos, população de Tio Hugo, de acordo com a 
relação dos participantes que integra a presente ata, para deliberar sobre 
assuntos relevantes ao PMSB do Município de Tio Hugo. A todos os 
participantes foi entregue a cartilha com as informações a serem abordadas na 
audiência. Constituída a mesa dos trabalhos, composta pelo superintendente 
da Funasa – Gustavo de Mello e representantes do Conselho Municipal de 
Proteção Ambiental, do Conselho Deliberativo Departamento Municipal de 
Saneamento, do Conselho da Saúde,  Sra Maria Elisabete Picoli, Secretária de 
Administração, Planejamento e Finanças, bem como responsável pela área de 
Projetos do Município, Sr. Ivanir Urbano Born, representando o Executivo 
Municipal, o qual manifestou-se quanto a importância do PMSB e explanou 
sobre a formatação da audiência pública. O professor da UFRGS, Dr. Dieter 
Wartchow passou a apresentar as diretrizes da política municipal de 
saneamento, da minuta do projeto de lei que institui a política municipal de 
saneamento básico, dos princípios do PMSB e do Plano Municipal de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS). A partir destas 
explanações passou-se a avaliar as ações, os programas e os projetos a serem 
propostos no PMSB, sendo que os integrantes da Audiência Pública 
participaram da leitura uma a uma. Após da leitura das ações, programas e 
projetos, colocou-se a palavra à disposição para manifestação dos presentes, 
adendo e inclusão de novas ações. Submetidos à apreciação, os presentes na 
audiência aprovaram a minuta do projeto de lei do plano municipal de 
saneamento básico de Tio Hugo, e das ações, programas e projetos sugeridos 
para a área do saneamento básico. Não havendo novas manifestações, 
encerro a presente ata que segue assinada por mim, Maria Elisabete Picoli, 
pelo Sr Ivanir Urbano Born, pelo Coordenador da FUNASA, Sr. Gustavo de 
Melo, e pelo Dr. Dieter Wartchow, responsável pela elaboração do PMSB e 
PMGIRS, bem como dos demais presentes que o desejarem. Tio Hugo/RS, 10 
de agosto de 2012. 



MAIORES DESAFIOS na ÁREA DO 
SANEAMENTO BÁSICO de TIO HUGO 

1. Planejar e implantar a infraestrutura 

de esgoto sanitário na zona urbana 

do município 

2. Tornar sustentável financeiramente 

os serviços de abastecimento de 

água, e esgoto sanitário, de 

resíduos sólidos e de manejo e 

drenagem pluvial 

3. Proteger as fontes de água (poços) 

para consumo humano (em 

qualidade e quantidade) e regular 

os usos da água 

4. Implantar Programa Municipal de 

Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (até Agosto/2012) 

que seja ambientalmente e 

financeiramente sustentável 

 



5.Planejar o manejo e a drenagem 

pluvial na zona urbana e rural do 

município. 

6.Viabilizar um entendimento regional 

para implantar a gestão associada 

na área dos resíduos sólidos  

7.Sensibilizar a população para a 

importância do conhecimento na 

área do saneamento básico e 

áreas afins (diretrizes urbanas, 

saúde, meio ambiente, agricultura, 

habitação, educação) 

8.Cuidar do meio ambiente, da água, 

do solo, das pessoas, do futuro de 

Tio Hugo. 

MAIORES DESAFIOS na ÁREA DO 
SANEAMENTO BÁSICO de TIO 

HUGO 



MAIORES DESAFIOS na ÁREA DO 
SANEAMENTO BÁSICO de TIO 

HUGO 

9. Otimizar a operação e a gestão do 

Sistema de Abastecimento de 

Água – SAA: macromedição; 

controle de perdas; aferir 

disponibilidades, cadastrar redes e 

ramais; constituir centro de custos. 

10.Integrar o planejamento dos 

serviços de saneamento básico 

com a atuação das secretarias 

municipais 

11.Incentivar o controle social, a 

transparência e o acesso à 

informação  



MAIORES DESAFIOS na ÁREA DO 
SANEAMENTO BÁSICO de TIO 

HUGO 

12. Operacionalizar a elaboração de 

projetos, planos para a captação de 

recursos não onerosos 

13. No contexto das diretrizes urbanas 

regulamentar o zoneamento 

ecológico-econômico considerando 

a previsão de futura  instalação 

de novas empresas 

14. Empreender programa de 

comunicação e informação  através 

da produção de materiais, 

impressos para envolver a 

comunidade tio huguense 


