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► Revisões internas; 

► Auditoria externa; 

► Revisões legislativas e orçamentárias; 

► monitoramento baseado em Indicadores; 

► Avaliação da qualidade da água; 

• 
► Acompanhamento dos Pareces do CGEO sobre o índice de 

desmatamento do Município; 

► Catalogar o número de ocorrências de queimadas e incêndios. 

anualmente. 

8 - CONCLUSAO 

A importância da questão ambiental, que é vital para a humanidade e para 

as gerações futuras, a gravidade que tem assumido nos seus diversos aspectos, 

não tem tido uma contrapartida à altura por parte da sociedade e dos poderes 

públicos, de acordo com as necessidades sociais e econômicas, em face da 

inexistência de educação e de políticas públicas e privadas, que são decorrentes 

de uma falta de visão adequada para o que está ocorrendo, além da fraca 

capacidade de Investimentos, falta de mecanismos incentivadores, falta de 

vocação dos agentes públicos e dos setores produtivos, Inexistência de uma 

comunidade técnico cientifica voltada para a questão, Inexistência de 

planejamentos em seus diversos aspectos. 

O planejamento, nos seus diversos aspectos, é um instrumento vital, 

podendo ser dirigido para a questão urbana, a rural, a educacional, e, ainda, em 

duas vertentes principais, a econômica e a política, além de exigir que, no 

planejamento ambiental, outros aspectos devam ser considerados. 

Quanto ao aspecto econômico vamos encontrar, na maioria dos 

municípios brasileiros, a inexistência de planejamento e a ausência de políticas 

voltadas para um desenvolvimento sustentado, uma vez que se caracterizam por 

serem uma economia tradicional com pouca divisão de trabalho, sem mercados 

adequados, sem auto-suficiência e independência, basicamente dependentes e 

supridos nas necessidades básicas por outros mercados, além de pequenas 

unidades de produção, com transações simples, ausência de industrialização, 

pouco acesso à terra, pequena oferta de empregos, baixa fonnação profissional 

e ineficiência do poder público. 

Quanto ao aspecto político, o principal obstáculo é a falta de educação e 

vontade dos agentes políticos, a falta de treinamento e de conscientização e 

decisões nesta área. 
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PRIORIDADES AMBIENTAIS DEFINIDAS 

PELO MUNICÍPIO DE INHUMA 

INHUMA - PIAU( 
2022 

INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea lida constantemente com questões intensas 

de mudanças climáticas e influências destas em diversas partes do planeta, com 

diversos reflexos nas regiões costeiras. Minimizar os impactos ambientais e 

efeitos no ecossistema em áreas zoneadas conceitualmente opostas, então 

sobrepostas ou limitantes geograficamente, é um desafio para o poder público, 

seja pelo prisma do planejador, da gestão do território, entre outros agentes do 

espaço geográfico. É urgente que mecanismos para otimização da identificação 

dessas áreas sejam pesquisados e promovidos, uma vez que os 

desdobramentos da passividade desses equívocos ou falhas entre zoneamentos 

territoriais podem incidir em impactos socioambientais e socioeconõmicos 

incomensuráveis aos atores locais. 

Partindo desse ponto a secretaria municipal de meio ambiente realizou 

um processo de escuta de diversos segmentos da sociedade sobre os principais 

problemas ambientais identificados no município, além disso questionamentos e 

problemas apresentados pelos membros do conselho municipal de defesa do 

meio ambiente foram ouvidos e os profissionais da secretaria municipal de meio 

ambiente mediante análise técnica também participaram de forma efetiva da 

apresentação dos principais problemas do município, com finalidade para 

deliberar ações voltadas para melhoria ambiental, e da qualidade de vida da 

população local . Após estabelecidos os principais problemas, a equipe técnica 

da secretaria municipal de meio Ambiente definiu de forma participativa Ounto 

com os conselhos municipais) as prioridades do município, visando o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

OBJETIVO GERAL 

✓ Direcionar as ações do município no tocante a gestão e o planejamento 

ambiental; 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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! • ✓ Redirecionàr as ações tomadas em anos anteriores; 

✓ Promover o desenvolvimento de mecanismos para a gestão ambiental 

comparti lhada e integrada. 

✓ Criar uma sistemática de comunicação e retroalimentação entre os planos 

municipais , consolidando a sua implementação, dinamizando as suas 

funções. 

DIRETRIZES 

1. Gestão ambiental compartilhada, considerando os principias da 

municipalização, descentralização e desconcentração; 

2. Compromisso com a continuidade; 

3 . Construção conjunta da forma e do conteúdo das atividades de capacitação 

levando em conta as experiências bem-sucedidas; 

4 . Articulação com os temas estruturantes (como Gerenciamento de Bacias 

Hidrográficas, os Planos Diretores e a Agenda 21 ); 

5 . Compromisso com os Instrumentos de planejamento e gestão; 

6 . Estabelecimento de parcerias para dar efetividade ao desdobramento da 

polltica ambiental compartilhada e integrada; 

7 . Acompanhamento e avaliação permanente do programa; 

PRIORIDADES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO 

1 - Garantir o funcionamento do conselho municipal de defesa do meio 

ambiente; 

2- Melhorar a estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

3 - Estimular a capacitação permanente da equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente; 

4 - Apoiar as ações de educação ambiental nas escolas municipais e demais' 

repartições públicas com a integração de politicas públicas; 

5 -Ampliar a área verde do município com o plantio e/ou distribuição de espécies 

nativas; 

6 - Implantar o programa municipal de coleta seletiva; 

7 - Realizar fiscalização e controle de resíduos de serviços de saúde e outras 

fontes de poluição/Degradação ambiental/realizar o licenciamento ambiental no 

ãmbito local. 

8 - Fiscalização dos terrenos baldios do Município e limpeza dos locais de 

competência da prefeitura; 

9 - Arborização da zona urbana; 

1 O - Eventos de Educação ambiental, principalmente com os pequenos 

agricultores do município, com temas como descarte de embalagens de 

agrotóxicos e manejo e ocupação do solo; 

11 - Fiscalização do desmatamento ilegal no Município; 

12 - Criação da Brigada Municipal de Incêndios; 

13 - Revitalização e licenciamento do aterro sanitário Municipal; 

14 - Elaboração e implementação de planos de recomposição da vegetação 

nativa e de áreas de recarga dos cursos d'água; 

RESULTADOS ESPERADOS 

Implantação e fortalecimento dos Planos e programas municipais de 

Meio Ambiente , por meio de uma Política Pública Municipal de Meio Ambiente, 

com todos os instrumentos necessários para sua efetivação, auxiliando assim na 

elaboração do plano de ação ambiental, através do conhecimento prévio das 

fragilidades e dos problemas e impactos ambientais existentes no ãmbito local. 

INHUMA PIAUI, MARÇO DE 2022. 
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• ESTADO D O PIAÚl 
PREFEITURA MUNI CIPAL D E REGENERAÇÃO-PI 

D ECRETO Nº 44, D E 2 7 D E JUNHO D E 2 0 22. 

R egulamenta a Lei n º 9 18, d e 28 d e d ezembro d e 
2 0 18, q u e dis p õe d a P o lítica M unic ipa l d e Meio 
A mbient e n o M unicíp io d e R egeneração d o P iau í 
e d á o u tras p rovid ê n cias. 

O PREFEI T O M UNI CIPAL D E REGENERAÇÃO, Edu ardo Alves 
Carvalho, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 89, II, "b'\ da Lei Orgânica 
do Município, 

C O NSIDERANDO que é dever do poder público e da coletividade manter o meio 
ambien te equilibrado e garantir condições susten táveis para as futuras gerações; 

C O NSIDERANDO qu e o Conselho Municipal de Defesa do Meio Alnbiente tem 
poder fiscalizador e de polícia; 

C O NSIDE RANDO que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 
Recurso Hídricos e Meio Alnb iente é órgão execu tor das lei ambientais. 

RESOLVE: 

A rt. 1 °- Fica regulamentada a Lei nº 918/20 18, cumprindo ao município de 
Regeneração-PI, nos seus diferentes níveis de governo a executar a Política de Meio 
Ambie n te, obedecendo aos princípios legais da Lei Municipal. 

A rt. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Recurso Hídricos 
e Meio Ambiente responsável pela operacionalização dos instrumen tos legais n a Lei da 
Política Municipal do Meio Ambiente. 

Art . 3º- Fica o Conselho Municipal de Defesa do Meio Alnbiente incumbido de 
fiscalizar, orien tar e opinar na execução da Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art . 4°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as 
disposições em contrário. 

GABI NETE DO PREFEI T O MUNI C IPAL D E REGEN ERAÇÃO , em 27 de 
junho de 2022. 

1.f~ ~ 
E D UARDO ALVES CARVALHO 

Prefeito Municipal 
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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL D E REGENERAÇÃO 

A VISO D E LICITAÇ ÃO 

Pregão Eletrônico n g 033/2022 - Menor Preço 

REGÊNERAÇAO 

A PM de Regeneração, informa a realização de licitação dia 11/07/2022 às 09:00, no Portal de 

Compras Públicas. Objeto: aquis ição d e equipamentos de clim atização. Recur so: FPM, QSE, 

FUNDEB, VAAT, ISS, con tra partida educação, con ta m ovimento e o u tros. Ed ital: sede da 

prefeitur a ou site do TCE/Pl 

Regeneração/PI, 27 de junho de 2022 

Felipe Henrique Január io dos Santos 

Pregoeiro 


