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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

Decreto Nº 027 de 20 de maio de 2021. 

INSTITUI O PLANO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A lNC~NDJOS E QUEIMADAS DO 
MUNICÍPIO. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, ESTADO DO 
PIAUI, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituição 
Estadual e Constituição Federal do Brasil, e, ainda, de acordo com o disposto na Lei Municipal 
nº 231 , 14 de maio de 2021. · 

CONSIDERANDO que a preservação integral de um 111eio ambiente sadio perpassa, 
necessariamente, por pautas que englobem a ocorr&tcia de inc4ndios e queimadas e que, por 
isto, demanda medidas de prevenção. 

DECRETA 

Art. 1" Fica instituído o Plano Municipal de Prevenç.ilo e Combate a lnc&.dios e 
Queimadas de Morro do Chapéu do Piauí, nos termos do Anexo Único, que com este se torna 
público. 

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçllo, revogadas as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Morro do Chapéu do Piaul, aos vinte dias do m~• de maio do ano de 
dois mil e vinte e um (20/05/2021) 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE! 

MAR~O~BELO 

Prefeito Murúcipal 

1M 1 PREFEITURA MUNICIPAL DO 

·- MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

PLANO DE PREVENÇÃO E COMBA TE A INCtNDIOS E QUEIMADAS 

Morro do Chapéu do Piauí • PI 

2021 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

As queimadas e os incêndios silo hoje um dos principais problemas ambientais 

existentes no Brasil, sobretudo se considerada a realidade do Estado do Piauí. Em decomncia 

das mudanças climáticas, o risco de incêndios ambientais torna-se cada vez mais frequente, 

propiciando um desequilíbrio ambiental que vem causando prejulzos incontáveis aos seres 

vivos. 

De acordo com o monitoramento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE, no ano de 2020 foram detectados 9.320 focos ativos de incêndio no estado 

do Piauí, o que fez com que ocupasse a 2' colocação em quantidade de queimadas na Região 

Nordeste, ficando atrás somente do estado do Maranhão que contabilizou 16.820 focos. 

O problema não ~ recente. Ao longo dos anos, o Piauí vem sempre ocupando posições 

que não s!o nada satisfatórias. Pensando nisso, e levando cm consideração a agravante de que 

durante o perlodo mais quente do ano (compreendido entre setembro e novembro) os dados 

tendem a sofrer um acréscimo considerável, reafirma-se a necessidade cx1rema de elaborar wn 

Plano de Prevenç.ilo e Combate a lndndios e Queimadas que venha a corroborar com a 

diminuição dos casos. 

2. Apresentaçlo 

O presente plano tem como escopo desenvolver orientações e procedimentos 

padronizados necessários a resoluç.ilo dos transtornos causados pe.la açllo dos inc!ndios e das 

queimadas no Municlpio, procedimentos esses que scnlo utilizados pelos colaboradores 

envolvidos nas ações de resposta às emergências e desastres, bem como nas ações preventivas. 

Para tanto, este trabalho pretende informar sobre os procedimentos a serem adotados, 

tendo em vista que acreditamos que se os colaboradores tiverem prévios conhecimentos básicos 

sobre prevenção de incêndios, certamente desenvolverão comportamentos preventivos de moo 

a evitar as condições que levam ao fogo . 

A todos os envolvidos neste trabalho caberá o aperfeiçoamento, a fim de tomarem-se 

qualificados para o exerc(cio de suas atividades, objetivando as oportunidades em alcançar um 

ambiente com o máximo de segurança que preserve a vida dos seres vivos. 

3. Objetivos do Plano 

3.1.Geral 

Promover a integração das instituições estaduais, municipais, da iniciativa privada, bem 

como da sociedade em geral para o desenvolvimento de ações de prevenção, preparação e 

resposta rápida às queimadas e aos incêndios florestais no Municlpio de Morro do Chapéu do 

Piauí • PI, de forma a reduzir e minimizar consideravelmente os danos (humanos, materiais e 

ambientais) e prejuims (econômicos e sociais) ao meio ambiente e a população. 

3.2. E..peclficos 

São objetivos deste Plano: 

a) Promover ações preventivas e de combate aos incandios florestais do Municlpio e 

estimular a prática de ações alternativas ao desmatamento e queimadas; 

b) Intensificar a presença do Município, com a educação e a fiscalização ambiental 

para maior sensibilização das comunidades quanto aos riscos e prejuiz.os resultantes; 

c) Integrar, coordenar e articular as ações preventivas e de combate às queimadas e aos 

incêndios florestais, através de parcerias entre o municlpio e comunidades, visando 

a implementação das ações deste Plano; 

d) Propor procedimentos e nonnas especificas que contribuam para a efetivação das 

ações propostas. 

e) Informar e conscientizar a população de Morro do Chapéu do Piauí • PI quanto às 

consequências produzidas pelos incêndios e queimadas causados pelo uso 

inadequado do fogo. 

3.3 Estratégia de açio 

Como estratégia de ação do Plano, as atividades de prevenção e de combate às 

queimadas e aos incêndios florestais devem ser observadas ao longo de todo ano, sendo 

intensificadas imediatamente após a declaração de emergência ambiental e desenvolvidas em 

função das situações de alerta verde, de alerta seco e de alerta de fogo. 

As Situações de Alerta Verde e de Alerta Seco são definidas tendo por base o risco 

de incêndio, indicado pelo lndice de inflamabilidade de e outros indicadores de risco. A 

Situação de Fogo é definida pela ocorr!ncia de inc!ndios florestais, tem o seu irúcio a partir da 

última precipitação, no principio da estação seca, estando vinculada aos (nelices de 

inflamabilidade correspondentes a ncnhwn risco e ao risco fraco. 

Na Situação de Alerta Verde devem ser adotadas medidas de preparação, 

manutenção e monitoramento, voltadas para a prevenção de incêndios, tais como: 

1 - realização de treinamentos e simulados; 

li • manutenção de aceiros e vias; 

Ili - ativação das brigadas; 

IV • manutenção dos equipamentos de combate; 

V • ativação de pontos de observação; e 

VI • definição dos pontos prioritários de proteção dentro da unidade de conservação. 

4. Metas do Plano 

As metas deste documento perpassam pelo quesito social visando à coletividade wna 

significativa conscientização capaz de interferir positivamente em hábitos diários e torná-los 

adequadamente preventivos. Além disso, por óbvio, pretende-se reduzir os índices de 

queimadas e incêndios, na zona urbana e rural, pelo menos em 10%, com menção e destaque à 

atuação da Brigada Mwúcipal de Morro do Chapéu do Piaul • PI. 

5. Planejamento 

Este tópico versa sobre o prévio planejamento que é flmdamental para a ativação e 

execução deste Plano e, consequentemente, para o cumprimento de seus objetivos e metas. 
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Engloba-se, ent!lo, a capacidade e o tempo de mobiliução quando necessária a atuação da 

Brigada Municipal e de órgãos parceiros, caso existentes. 

5.1.Brlgada Muakipal 

• A capacidade de mobilização deve manter-se constante a fim de que sempre exista 

serviço de prontidão e socorro quando solicitada a emergência, sem altemç<'les quanto 

ao período noturno ou aos finais de semana e feriados. 

• O supracitado serviço de prontidão deve garantir que sempre tenha 

voluntários/fimcionários atuando e, ainda, quando se fizer neccssãrio, a viabilidade para 

o chamamento de reforço; possibilitando, assim, o menor tempo de mobilização e 

resposta possfvel. 

5.2.Órglos parulros 

• A capacidade de mobilização dos órgãos em questão tendem a sofrer alteraç<'les nos 

períodos noturno e em dias específicos como sábados, domingos e feriados. Entretanto, 

orienta-se que haja uma adequação e redução dessas alteraç<'les durante o período de 

maior incidência de ocorrências, o qual geralmente ocorre entre setembro e dezembro. 

• O tempo de mobilização dos órgãos parceiros segue as orientações dadas à Brigada 

Municipal, visto que atuam em conjunto e em prol do mesmo propósito. 

5.3 Plano de Ação 

ATIVIDADE DESCRIÇAO RESPONSA VEL PERIODO 

Mobilização 1. promover a Órgão munícipal 2021/01 
integração entre os de meio ambiente 
componentes da 
brigada e a 
administração 
munícipal 

Capacitação 2. Divulgar as Brigada municipal; 2021/02 
lnformaç<'les do órgão de meio 
plano e capacitar os ambiente 
membros da 
brigada 

Identificação 3. identificar brigadistas 2021/02 
pontos de imindio 
florestal os focos 
anteriores por 
localidade 

Registro 4. Registrar Brigada municipal; 2022/01 
informações 
identificada dos 
pontos de inc!ndio 
e focos de calor 

Simulação 5. realizar Brigada municipal; 2022/01 
atividades 
simuladas de 
enfrentamcnto 

Enfrentamento 6. Enfrentar as Brigada municipal; -
situações de 
incendo florestal e 
queimadas 

6. Ativaçlo 

O presente Plano de Prevenção e Combate a Inc!ndios e Queimadas no Município de 

Morro do Chapéu do Piauí • PI deve começar a ser ativado desde a aprovação e posterior 

publicação. A partir disso, a atuação da Brigada passa a nortear-se também por este documento 

e o as ações a serem implementadas, no âmbito da infonnação e conscientização da 

coletividade, devem ser desenvolvidas, propostas ou detalhadas para fins de serem postas cm 

execução. 

No que tange ao período mais crítico do ano, já mencionado no tópico 1 deste Plano, 

reitera-se que a atenção às disposições aqui presentes deve ser redobrada e que as atuações dos 

órgãos competentes devem ser adequadas, de modo a manter sua eficiência mesmo diante da 

previsível amplificação dos casos a serem socorridos. 

7. Brigada Municipal de M orro d o Chapéu d o Piaul. PI 

A brigada municipal tem a finalidade de atuar, complemenw e subsidiariamente, na 

prevenção e combate de focos de incêndios florestais e queimadas urbanas; além das medidas 

correlatas. 

Trata-se do principal aparelho municipal de atuação no combate e prevenção dos focos 

de incêndios e queimadas. e, ponanto, é também o principal instrumento de execução deste 

Plano, embora não o único. Os voluntários brigadistas além da observância à Lci Municipal n• 

231/2021, ao termo individual de adesão ao serviço volunwio e às normas da ABNTNBR 

14.023:1997, deverão também observar este documento, a partir da data de sua publlcaçlo. 

8. Lista Telefllnlca Útil 

O objetivo desle tópico é reforçar a importância da comunicação prática e acessível entre 

usuários e as autoridades competentes. Este contato é o primeiro vinculo fundamental para uma 

exitosa atuação dos órgãos responsàveis e para a efetiva assistência às emerg&tcias no 

município de Morro do Cha~u do Piaul • PI. 

• Brigada Municipal: 

• Policia Mili tar: 190 

• IML: 197 

• SAMU: 192 

• Policia Rodoviária Federal : 191 

Finalmente, ressalta-se, para além dos números mencionados, nenhum meio de 

comunicação e tecnologia atuais serão negligenciados de atendimento, sendo válida toda 

tentativa de estabelecimento de contato e pedido de socorro, visto que a gravidade dos episódios 

em qucstllo não pode ser limitada à comunicação tradicional. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

DECRETO Nº 028/2021 

Nomeia os membros do Comitê Agenda 2030 do Município 

de Morro do Chapéu. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ no uso das atribuições que lhe 

slo conferidas, e considerando o disposto na Lei Municipal n• 231/2021 

DECRETA: 

Art. I ' • Ficam nomeados para composição do Comite Agenda 2030 de Morro do Chapéu do 

Piau(, os seguintes membros: 

1 - Gilbemey de Sousa Silva, titular, e Fernanda Resende Fenelon, suplente, representantes do 

Departamento do Meio Ambiente; 

li- Antonio Araújo dos Santos Filho, titular, e Natalício Castro Furtado, suplente, representantes da 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 

Ili• Walma Cristiane Alves Sampaio titular, e Antonio Fabio Sousa Santos. suplente. representantes 

da Secretaria Municipal de Educação; 

IV-Miguel dos Santos Albuquerque, titular, e Jobevan Rodrigues de Abreu, suplente, representantes 

da Cimara Municipal de Vereadores de Morro do Chapéu; 

V- Fernando Rodrigues de Sousa, tirular, e Francisco Ribeiro Machado, suplente. representantes do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. CONSEMA; 

Art. 2' • O desempenho do mandato dos membros nomeados por esto Decreto s«á gratuito e 

considerado como "serviço relevante prestado ao Municfpio do Morro do Chapéu do Piauí". 

Art. 3° • Este Decreto entrará cm vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito - Morro do Chapéu, aos vinte dias do mê.s de maio do ano de dois mil e 

vinte um (20/0S/2021 ). 

REGISTRE-../ ;UBLl~SE E CUMPRA-SE . 

.--;;~ueFo~o 
Prefeito Maaiclpal 


