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EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE VALOR Nº 021/2022 

CONTRATANTE: PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI- PI. 

CONTRATADO: L S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS PROFISSIONAIS EIRELI -
EPP - CNPJ nº 23.066.834/0001 -03. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PRÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO 
PIAUI/PI. 

VALOR: R$ 99.895,60 (Noventa e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 
sessenta centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

Fonte 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-
SEMS 

Programa de 10.301 .0030.1012.0000 CONSTR.AMPL., RECUPERAÇAO DE 
trabalho UNIDADES DE SAÚDE; 
Elemento de 1.600.02.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
despesa 4.4.90.39.00 PESSOA JURIDICA. 
Fonte 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-

SEMS 
Programa de 12.361 .0004.1049.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA 
trabalho MUNICIPAL DE SAÚDE 
Elemento de 1.500.00.300.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
despesa 3.3.90.39.00 PESSOA JURIDICA. 
VIGENCIA: 22/06/2022 A 21/06/2023. 

ATO RATIFICADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR, JOSÉ DA SILVA FILHO, 

PREFEITO MUNICIPAL. 

cot>JIISSÃO PERMANe 
e,f?V NTE DE LICITA ' , f?\ 

ÇAo - CABECEIRAS DO f'\Jl-U' 

ld:01AB1DEA05209C64 

PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 

CABECEIRAS DO PIAUf 

ABRIL/ 2021 

A cÃâEcÊIRl,.s 
DO PIAUI 
la-pa-

ESTADO DO PIAU( 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI 
CNPJ: 41 .522.277/0001-411 
Av. Francisco da Costa Veloso, Nº 620 - Centro Cabeceiras do Plauf -

PI 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 

J~~ Jo ,}) 4~ à,- o~ ll/.UM \ )a 
COORDENAÇÃO GERAL 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

COORDENAÇÃO ADJUNTA 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA 

Controladoria Geral 

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Finanças 

ABRIL/ 2021 

2 

SUMARIO 

APRESENTAÇÃO ........ ...... .. ...... .... ... ....... .. ................................. ......... ....... ... .... ...... ..... ..... . 4 

1. INTRODUÇÃO ............. ................................................................................ ............ ....... 6 

1.1 . Caracterização Socioamblental do Município ...................... .. ................................ . 6 

1.2. Base Legal sobre a Educação Ambiental ............ .. ..... .. ............. .............. .. .......... ... . 8 

2 . OBJETIVOS DO PMEA ......... ........................................................................ ..... ..... .. ....... 10· 

3 . DIRETRIZES DO PMEA ................... .............................. ...................... .... ....... .. ............... . 11 

4. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL .. .... .. .......... ... ..... ..... ... .... ............ .... . 13 

5 . ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CONCEITUAL ....... ... .. .. ............ .... ............ ... .. ..... ............... ...... 14 

5.1 Educação Ambie ntal no Ensino Formal.. ............................................................. .... 15 

5.2 Educação Ambiental Não Formal.. ... .. ............... .. ........... ... .. ... ..... ....... ......... ......... ...... 15 

5.3 Educação Ambiental Informal ........ ...... ............. ....... ....... ..... .. ..... .... ..... .. ...... ... ... .. ....... 16 

6. METAS E AÇÕES PROPOSTAS DO PMEA .. ... ....... ........... ................. ..... .. .... ............. .... ... 17 

6.1 Das Metas ......... .... ...... ... ........... ... ..... ...... ............ ........... ............................ .. ..... ...... ...... 17 

6.2 Das Ações Propostas......... ... ....................................................... ................................. 19 

7. AVALIAÇÕES E MONITORAMENTO DAS AÇÕES .. ............... ............ .. .. .... .... .... ... .. ... ....... 20 

8 . CONSIDERAÇÕES FINAIS...... .... ........ .. .. .................. .. .. ....... .. ..... ........... .... .... ... .. ........ ..... 21 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............. .......... ... .. .... ....... ....... .... .. ...... ........ ... .. ... ......... .. 22 

3 



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

80 Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 27 de Junho de 2022 • Edição IVDCII

(Continua na próxima página)

1'8EfEJTUAAUJNICIPN.DE 

·CABcCEIR$S: 
DO PffWI 

Uma Clidade-panr·tbdosl 

APRESENTAÇÃO 

o Plano Municipal de Educação Ambiental (PMEA) de Cabeceiras do 

Piauí foi elaborado visando incentivar a participação da população na construção 

coletiva de projetos e ações, a fim de efetivar a Implantação da Política Municipal 

de Meio Ambiente,no que tange à educação ambiental. 

Esse processo transcorre pelas lnstancias sociais e administrativas 

envolvidas na temática e, principalmente, propende a Incorporar e consolidar os 

anseios e demandasdos diferentes atores sociais do município, no segmento da 

Educação Ambiental. 

Os princípios, os objetivos e as diretrizes deste PMEA foram constituídos 

em conformidade com a Política Nacional de Educação Ambiental - Lei Federal Nº 

9 .795, e 27 de abril de 1999 - que define em seu art. 1º a Educação Ambiental 

como sendo o processo, por meio do qual, o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos , habil idades, atitudes e competências voltadas para 

a conservação do melo ambiente. Ainda segundo a citada lei , nos termos do art. 2°, 

a educação ambiental consiste em um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, ou seja, em espaços escolares e não 

escolares. 

O processo construtivo deste PMEA envolveu os órgãos da 

administraçãodireta da Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí, coordenadas 

pelo Departamento de Melo Ambiente e Recursos Hídricos e demais Secretarias 

municipais correlatas. Cabe ressaltar que as metas definidas nesse plano não se 

restringem apenas à administração da Prefeitura Municipal, mas engloba várias 

atividades que envolvem a educação ambiental no município, incorporando 

também os diferentes setores da esfera pública e privada, bem como, a sociedade 

em geral. 

Destaca-se que este Plano será submetido ao Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - COM D EMA, para revisões ..§.,.. ~~,!~t~~ 
~ ~~1;.-,,o , ,ooJ\ ~ · ~ ~ '-:~:,.w;i, º_.~ a,'l 4 \ 

CC-_____-J cr, ' u ~ 

democratizando, dessa _--....., 
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forma, a sua elaboração e concepção. As revisões deverão acontecer 

periodicamente, de dez em dez anos, visando mantê-lo atualizado conforme a 

realidade da cidade. 

Neste contexto, a Prefeitura idealizou a criação desse Plano Municipal 

para nortear as ações de educação ambiental desenvolvidas no município, 

entendendo que o mesmo constitui um instrumento de planejamento para todos os. 

setores e instituições que trabalham com essa parte essencial da educação. 

Por ser um processo dinâmico, a construção desse Plano Municipal de 

Educação Ambiental está em constante movimento. Portanto, o convite à 

participação de todos os atores sociais envolvidos em ações de Educação 

Ambiental não se cessa com a publicação deste documento, mas se solidifica para 

que a construção comunitária se faça, a cada dia, mais presente e mais ativa, 

fortalecendo o crescimento e desenvolvimento constante do processo contínuo de 

Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

O quadro socioamblental que caracteriza as sociedades 

contemporâneas revela que o Impacto dos humanos sobre o meio ambiente tem 

tido consequências cada vez mais complexas, tanto em termos quantitativos quanta 

qualitativos. Dentre as transformações mundiais das duas últimas décadas, 

aquelas vinculadas à degradação ambiental e à crescente desigualdade entre 

regiões assumem um lugar de destaque. 

Como a problemática ambiental é um assunto que requer discussões e. 

principalmente, ações da sociedade e do poder público, o Departamento de Melo 

Ambiente, no cumprimento de suas atribuições legais vigentes, com o objetivo de 

difundir a consciência ambiental , vem implementar a construção desse Plano 

Municipal de Educação Ambiental.:.. PMEA, compreendendo a educação amblentall 

em sua amplitude que envolve os fatos naturais e humanos e o conceito de, 

ambiente como um todo. 

O PMEA em sua totalidade inicia sua construção levando em conta a 

necessidade da sociedade pontuar ações concretas em relação ao melo ambiente, 

atendendo a realidade ambiental vivida pela população. O principal objetivo da 

Educação Ambiental consiste em propiciar, estimular, incentivar, apoiar a educação 

Individual e coletiva voltada à recuperação, conservação e melhoria da qualidade 

de vida de todas as espécies. 

1.1. Caracterização Socloambiental do Município 

O Município de Cabeceiras do Plaul situa-se na mesorreglão c norte 

piauiense e microrregião do Baixo Parnaíba, a cerca de 101 quilômetros da capital 

Teresina. E tendo como limites ao norte o município de Barras, ao sul Boqueirão do 

Piauí, José de Freitas, Nossa Senhora de Nazaré e Campo Maior, a leste Boa Hora 

e Boqueirão do Piauí, e a oeste Miguel Alves, Lagoa Alegre e José de Freitas 
7 

O deslanchar da independência adquiriu mais fôlego graças à interferência 

e ao apoio do líder e 

o deputado estadual Juraci Leite. Político de ampla penetração na região, orientou 

assiduamente os ideólogos da liberdade. 

O apolo dele às causas do povoado demonstrou-se essencial à inclusão de 

Cabeceiras no rol das comunidades que buscavam à autonomia. O auxílio de Juraci 

Leite ocorreu, sobretudo, na luta para que o povoado fosse Inserido àqueles que 

trabalhavam pela gerência própria. 

Assim, Cabeceiras, atendendo aos requisitos exigidos em lei, inclui-se entre 

os povoados desejosos da condição de cidade, através do então deputado Jesualdo 

Cavalcanti. Em 1 O de outubro de 1991, Jesualdo encaminhou à Assembléia Legislativa 

pedido de criação do município de Cabeceiras do Piauí conforme atesta a solicitação 

abaixo: 

No dia 16 de março de 1992, a Assembléia Legislativa autorizou ao TRE-PI 

a realização do plebiscito. Agora , na. consciência da coletividade estava a decisão: 

Cabeceiras seria ou não cidade? 

Não tardou para que os eleitores fossem às urnas. Aos 19 dias do mês de abril do 

mesmo ano, opovo disse sim ao desenvolvimento. A Unidade Escolar Venàncla Lages 

Veloso compareceram 2.170votantes. Do total 1.900 disseram SIM e 205 optaram pelo 

NÃO. Os votos em branco somaram 20 e os nulos, 45. 

Definitivamente, Cabeceiras assinava o compromisso com o futuro. Através da lei nº 

1.477, de 29 de abril de 1992, nascia o município de Cabeceiras do Piuar. 

Gentrlico: cabeceirense 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de 

Cabeceiras do Piauí, pelo artigo 35, inciso li, do ato das disposições constitucionais 

transitórias, da constituição estadual de 0510-1989, com o topônimo, área terrilqiiiai<e 

limites estabelecidos pela lei estadual nº 4477, de 29-041992, desmem ~~f 'tas. 
" - \ ,> ~- _._..., 
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Sede no atual distrito de Cabeceiras do Piauí ex-povoado de Cabeceiras. Constituído 

do distrito sede. Instalado em 01-01-1993. 

Em divisão territorial datada de 1-Vl-1995, o município é constituído do 

distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 

Compreende uma população estimada, segundo o IBGE em 2019, de 

9.928 habitantes, dlstrlbulda em seus 608,747 km2 , com densidade demográfica de 

16,31 hab/km2 • Em 2019, o PIB per capita era de R$ 6.784,71 e o salário médio 

mensal era de 1.6 salários mfnlmos. A proporção de pessoas ocupadas em relação 

à população total era de 5,1%. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal -

IDHM, em 2010, era de 0,583. 

As condições climáticas do município de Cabeceiras do Piauí 

apresentam temperaturas mlnimas de 22 o C e máximas de 35 o C , com clima 

quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime 

Equatorial Marftlmo, com lsoletas anuais entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 

meses como os mais chuvosos, e período restante do ano de estação seca. Os 

meses de fevereiro, março e abril correspondem ao trimestre mais úmldo da região. 

Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos 

Munlcfplos (IBGE - CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento 

de solos do Estado do Plaul (1986). Os solos da região compreendem 

principalmente plintossolos állcos de textura média, fase complexo campo maior. 

Solos podzólicos vermelho-amarelos, pllnticos e não plfntlcos com transições 

vegetais caatinga/cerrado caduclfóllo, floresta ciliar de carnaúba e caatinga de 

várzea e, secundariamente, solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, 

drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições 

vegetais, fase caatinga hlperxerófila e/ou cerrado sub-caduclfóllo/floresta sub

caducifólia e/ou carrasco. Estas inform ações foram obtidas a partir do Projeto 

Sudeste do Piauf li (CPRM - 1973), Levantamento Exploratório - Reconhecimento 

de solos do Estado do Piauí (1986) e Projeto Radam (1973). 

Os principais cursos d'água que drenam o municlpio são: Rios Piauí e 

Canindé e riachos Caldeirão, dos Cocos, Currallnho, D'anta, Burltl Grande eº Q 

Mocambo. No município distingue-se como domínio hidrogeológico apenas o 

correspondente a rochas sedimentares, pertencentes à Bacia do Parnaíba. 

Engloba as formações Longá, Poli, Plaule Corda (CPRM, 2004). 

Um levantamento realizado pelo CPRM (2004) no município registrou a 

presença de 16 pontos d'água, sendo 3 poços escavados (cacimba ou amazonas) 

e 13 poços tubulares. Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, 

slltitos, argilitos e folhelhos. Compreendem solos lltóllcos, álicos e distróficos, de 

textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com 

floresta caducifólia e/ou floresta sub-caduclfólla/cerrado (CPRM, 2004). 

As feições geomorfológlcas da região compreendem superfície aplainada 

com presença de áreas deprimidas, que formam lagoas temporárias; superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies onduladas, relevo 

movimentado, correspondendo a encostas e prolongamentos residuais de chapadas. 

desníveis e encostas acentuadas de vales e elevações, altitudes entre 150 a 500 

metros (serras, morros e colinas) e superffcies tabulares cimeiras (chapadas altas), 

com relevo plano, altitudes entre 400 a 5 00 metros, com grandes mesas recortadas. 

Dados obtidos a partir do Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do, 

Estado do Piauí (1986) e Geografia do Brasil - Região Nordeste (IBGE -1977). 

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela 

Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela 

TELEMAR Norte Leste S/A , agência de correios e telégrafos, e escola de ensino 

fundamental. 

A agricultura praticada no municlpio é baseada na produção sazonal de 

arroz e mandioca. 

1.2. Base Legal sobre a Educação Ambiental 

A Educação Ambiental ganhou relevância a partir da Conferência sobre 

oMeio Ambiente em Estocolmo (1972), organizada pela ONU, onde o tema passou 

a integrar a agenda internacional inclusive no Brasil. Nessa Conferência fica claro 

o caráter degradador do antropocentrismo e começam as avaliações do homem 

como parte Integrante do ambiente e com isso o aparecimento da visão ética da 

responsabilidade nasquestões ambientais. 

No Brasil, a Lei Federal de nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que criou 

a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), institui formalmente a Educação 

Ambiental. 

O Decreto nº 88.351/85, que regulamenta a lei, estabelece que compete ao poder 

público "orientar a educação em todos os níveis, para a participação efetiva do 

cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente·. Com a Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, no Capítulo VI, Artigo 225, 

Inciso VI , tornou-se obrigatórlaa promoção da Educação Ambiental, pelo Poder 

Público, em todos os níveis de ensino, e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente. 

Em 1999, a Lei Federal Nº 9795/99 instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental - PNEA tornando obrigatória a Inserção da Educação 

Ambiental no currículo deforma transversal em todos os níveis e modalidades 

formal e não-formal. A partir de 2000, por iniciativa dos educadores ambientais e 

apoiados pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, constatou-se o 

fortalecimento das Redes de Educação Ambiental, favorecendo a mobilização e 

organização da sociedade. Em 2002, foi promulgado o Decreto Federal nº 4.281/02, 

que regulamentou a Lei nº 9.795/99, dando condições para a....!!!}plementação da 

Política Nacional de Educação Ambiental. 

8 

Um marco para a Educação Ambiental no Brasil foi a publicação do 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), que apresentou as diretrizes 

e princípios para orientar as ações no âmbito nacional, o que não significa que sua 

implementação seja de competência exclusiva do poder público federal. Ao 

contrário, todos os segmentos sociaise esferas de governo são corresponsáveis 

por sua aplicação, execução, monitoramento e avaliação. 

No Estado do Piauí foi sancionado no dia 30 de julho de 2014 a Lei nº 

6.565 - Política Estadual de Educação Ambiental, dispondo sobre a Educação 

Ambiental , de acordo com a atual Constituição Federal e a Política Nacional do 

Meio Ambiente. Essa Lei Estadual define diretrizes, normas, critério, princípios e 

objetivos para a educação ambiental, bem como as linhas de atuação da política 

estadual a ser instituída. A Política Estadual de Educação Ambiental visa criar 

vínculos e afinidades entre a população e os recursos am~ntais. Ela se volta, 

prioritariamente, para a prevenção dos conflito ,,-j..___J 

efl7 
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socloamblentais, levando a população a assimilar e se apropriar do patrimônio 

natural como um bem comum necessário a sua sobrevivência e qualidade de vida. 

Entre outras proposições norteadoras das ações públicas em torno da 

educação ambiental , a Lei Estadual prevê a constituição de um sistema que Integra 

o órgão ambiental, o educacional e os conselhos todos na esfera estadual, além de 

um grupo interdisciplinar que servirá de interligação entre o poder público estadual 

e os setores da sociedade que estudam, pesquisam e vivenciam experiências de 

educação ambiental. 

Na ãmblto municipal as preocupações sobre as questões ambientais 

sempre foram presentes. A Lei Municipal nº 28 de março de 2021, que dispõe sobre 

a Política Municipal de Melo Ambiente - PMMA, faz referência à educação 

ambiental e , emseu decreto de regulamentação, aborda em capítulo próprio, os 

princípios básicos e os objetivos fundamentais da educação ambiental , dentre os 

quais: o fortalecimento da cidadania , autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade. 

Com a evolução das d iretivas da educação ambiental, hoje encontramos 

incorporados diversos aspectos da realidade, construindo uma consciência crítica 

para construção de caminhos Justos e solidários não só do mundo natural , mas da 

sua integração com a vertente social, cultural e ética. 

2. OBJETIVOS DO PMEA 

O Plano Municipal de Educação Ambiental tem por objetivo geral formar 

uma população sensibilizada, consciente e preocupada com o melo ambiente, 

comprometida em colaborar Individual e coletivamente na resolução de problemas 

atuais e prevençãode problemas futuros. 

Dessa forma, são objetivos 

ambiental em Cabeceiras do Piauí: 

1. O desenvolvimento de uma compreensão Integrada do melo ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações , envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, polrtlcos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; 

11. A garantia de democratização das informações ambientais; 

Ili. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

IV. O Incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equllfbrio do melo ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania ; 

v . o estimulo à cooperação com outros municípios,. com vistas à construção 

VI. 

de umasociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 

liberdade, Igualdade, solidariedade, democracia, Justiça social , 

responsabilidade esustentabllldade; 

O fomento e o fortalecimento da Integração com a ciência e a tecnologia; 

VII . O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

3. DIRETRIZES DO PMEA 

As diretrizes do Plano Municipal de Educação Ambiental serão 

estabelecidas em conjunto, entre o Poder Público e a sociedade, por intermédio de 

realização de audiências públicas e reuniões setorizadas. Assim, são diretrizes da 

educação ambiental que contribuem para a reflexão sobre como o PMEA de 
~ Cabeceiras do Piauí deve atuar: 

1. Proteger o ecossistema terrestre; 11 
. -::r 

2. Promover o respeito à biodiversidade; 

3. Incentivar a participação da sociedade civil organizada nos processos de 

educaçãoamblental em todos os níveis; 

4. Promover a aproximação das comunidades escolares e da Infância com a 
natureza; 

5. Viabilizar a. gestão sustentável da água e de saneamento para todos, 

com açõesconcretas de orientação para tal finalidade; 

6 . Fomentar o desenvolvimento de ações que visem a não poluição e a 

nãodegradação dos recursos hídricos disponíveis no município; 

7 . Orientar e promover o estímulo à criação de compostagem e hortas 
comunitárias; 

12 

8. Fortalecer o desenvolvimento de processos de sensibilização sobre a 

erradicação da fome e da pobreza, a partir da segurança alimentar, da 

melhoria da nutrição e da promoção da agricultura sustentável; 

9. Sensibilizar contra o desperdício e o reaproveitamento de alimentos; 

10. Viabilizar ações que garantam uma cidade mais reslliente, inclusiva e 

colaborativa.com fomento à economia criativa e à Inovação sustentável; 

11. Projetar e difundir ações voltadas à orientação para novos padrões 

sustentáveisde produção e de consumo; 

12. Estimular a orientação, divulgação e produção de Iniciativas que auxiliem 

nocombate às m.udanças climáticas e aos seus Impactos; 

13. Viabilizar o Plano de Arborização municipal; 

14. Sensibilizar acerca da não geração, da redução, da separação e da 

reciclagem de resíduos sólidos urbanos; 

15. Elaborar projetos e condições para que se ampliem a geração de renda e as 

oportunidades a partir do reaproveitamento de resíduos recicláveis gerados 

no Município; 

16. Construir alternativas ara o descarte 

resíduos; 

13 
s de 

14 
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17. Promover o conhecimento sobre a relevância ambiental do 

gerenclamentolntegrado de resíduos sólidos urbanos: 

18. Sensibilizar sobre os prejuízos econômicos, sociais e ambientais 

causados pelo descarte Irregular de resíduos em locais proibidos. 

19. Estimular uma maior aproximação da sociedade com os parques, as 

praças e asdemals áreas verdes; 

20. Sensibilizar sobre os benefícios das práticas ecológicas em favor da 

saúde e dodesenvolvlmento econômico, social e ambiental; 

21. Incentivar a adoção da utilização de meios de transporte não 

motorizados e/ouecologlcamente corretos; 

22. Viabilizar condições para incentivo às habitações autossustentávels; 

23. Fomentar a Implementação de energias limpas e sustentáveis em 

âmbltomunlcipai; e 

24. Viabilizar, Implementar, orientar e promover o hábito da utilização de 

ecopontospara descarte de bens, objetos e resíduos. 

4. PRINCf PIOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

São princípios básicos da educação ambiental em 
Cabeceiras do Piauí: 

O enfoque holístico, diplomático e interativo; 1. 

li. A concepção do melo ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o melo natural, o socioeconômlco e o cultural , sob 

o enfoque da sustentabilidade; 

Ili. O pluralismo de Ideias e concepções pedagógicas interdisciplinares e 

transdlsclpllnares, que propiciem surgimento de novos paradigmas; 
~"-"""~"""9-

~S,~ .,._..,n,~'~,\ 
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IV. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, as práticas sociais e 

o meioambiente; 

v . A garantia da continuidade e permanência do processo educativo; 

VI. A permanente avaliação critica do processo educativo; 

VII . Abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais eglobals; 

VIII . O reconhecimento e respeito à Inclusão, à pluralidade e à 

dlversldadelndlvldual, étnica, social e cultural. 

s. ORIENTAÇÃO Tt:CNICA E CONCEITUAL 

Este Piano Municipal de Educação Ambiental compõe, Junto à Política 

Municipal de Meio Ambiente, o processo de ações estruturadoras para a Educação 

Ambiental no município de Cabeceiras do Piaur. O PMEA tem como missão nortear 

a implantação e execução de ações voltadas para a educação ambiental no 

município, sendo os objetivos, d iretrizes e princípios balizados pela Política 

Nacional de Educação Ambiental. 

As orientações técnicas e conceituais que embasaram a construção do 

PMEA são frutos de pesquisas acadêmicas, referências técnicas e legais e 

v ivências regionais englobando diferentes áreas de conhecimento em Interface com 

a Educação Ambiental. 

O Conselho Municipal de Defesa do Melo Ambiente - COMDEMA tem 

como uma de suas finalidades colaborar nos estudos e elaboração dos planos e 

programas de expansão e desenvolvimento municipal, mediante recomendações 

referentes à proteção do melo ambiente do município. Sendo assim, caberá ao 

conselho revisar e reeditar, conforme necessidade, o presente documento, 

periodicamente, pelo menos de dez em dez anos, para que o PMEA sej a um 
ll_ -......__ 16 

Instrumento atualizado, de forma a atender as shO 

demandas socloamblentals na perspectlva de uma educação ambiental consistente 

e contínua. 

A Educação Ambiental que se pretende para Cabeceiras do Piauí possui 

uma vlsãodemocrátlca, participativa, crítica, autônoma e interdisciplinar. Ou seja, 

no desenvolvimento de uma atividade, esta não pode ser Imposta em sua 

realização. Ela pode e deve ser construída de forma coletiva em que os seres 

sociais dia.leguem entre si e enxerguem quais são as dlnãmlcas que melhor 

traduzem a Identificação da temática com o contexto local. 

5.1. Educação Ambiental no Ensino Formal 

A Educação Ambiental no ensino formal corresponde àquela 

desenvolvida nas Instituições de ensino, conforme preveem em suas propostas 

pedagógicas e curriculares, em ãmblto público e privado, sendo organizada da 

seguinte forma: 

1. Educação Básica: formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos - EJA 

e Educação Especial. 

11. Educação Proflsslonal e Tecnológica 

Ili. Educação Superior: Graduação, Pós-graduação e Extensão. 

5.2. Educação Ambiental Não Formal 

À luz da Lei n• 9.795/99, a Educação Ambiental Não Formal é definida 

como sendo as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização na defesa da 

qualidade do melo ambiente. Neste PMEA, o desenvolvimento da Educação 

Ambiental Não Formal preza por Incentivar.por melo do poder público mlJ!l!21.pal, as 

seguintes ações: ~-'-...- t-~,,_y,.o 
"" s''ij: t-'•/i ~, 

~ ~~"'º " • A participação das escoras Y□lvecsldp§, ~~~,,~e&in)isa, 

organizações govemam~ntais e não governamentais na formulação e 

execução de programas e atividades da Educação Ambiental não formal; 

sobre ele. -
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6. METAS E AÇÕES PROPOSTAS DO PMEA 

A educação ambiental deve pautar a preservação dos recursos naturais, 

fomentando e promovendo ações conjuntas com a comunidade local , fortalecendo 

e expandindo as diretrizes da legislação ambiental vigentes. 

O planejamento das ações do PMEA envolve a definição prévia de metas 

e ações a serem desenvolvidas no decorrer de um determinado período ou 

continuamente com avaliações periódicas, conforme o ca_so. Isso garantirá a plena 

realização das atividades propostas. Requer também fazer escolhas sobre qual 

melhor metodologlautilizar, quais objetivos serão traçados, parcerias, ferramentas 
e meios. 

Entende-se que diante da situação posta, é necessário compreender o 

contexto do trabalho, definir as linhas de ações a serem realizadas para que o que 

foi planejado se dê de forma eficaz e eficiente. Portanto, o Plano Municipal de 

Educação Ambiental, ao considerar seus objetivos, diretrizes e princípios expressos 

anteriormente, definiu metas e propôs ações a serem realizadas no município, a 

saber: 

6.1. Das Metas 

• Realizar a educação ambiental de maneira Inter e multidisciplinar na 
educaçãoforrnal; 

• Garantir a transversal Idade da educação ambiental em todas as esferas 
degoverno e setores da sociedade; 

• Desenvolver potencialidades, posturas pessoais e comportamentos 

sociais paraque a sociedade seja ambientalmente sustentável e 
o 

socialmente justa; __, -<-
.::...~~-~l'~ ~ 

• Proteger e preservar todas as manifestações de vida do planeta; íJ i$:' ~~~ :-'.f!' 
;:lf <>"i' .... 

• Estimular a prosperidade/sustentabilidade do meio ambiente; 1/ 0.:i- ~ ·' • 

.,;r 17 ........................................................... 
• Oportunizar processos de formação continuada em Educação Ambiental; 

• Contribuir coma organização da rede de desenvolvimento sustentável que 

vai atuar em programas de Educação ambiental , apoiando e valorizando 

suas ações; 

Estimular a participação da Educação Ambiental na formulação e 

execução de atividades de licenciamento ambiental ; 

• Promover a Educação Ambiental e patrimônio natural e construído, junto 

aos programas de conservação, recuperação e melhoria socioambiental; 

• Intensificar campanhas de Educação Ambiental nos meios de 

comunicação de massa, tomando-os colaboradores ativos e permanentes 

na divulgação de informações e práticas educativas socloamblentais; 

• Estimular a capacidade de trabalhadores pelas entidades de classe 

Instituições públicas e privadas, usando a melhoria e controle sobre o 

melo ambiente de trabalho local; 

• Conhecer e debater a legislação ambiental vigente; 

• Promover e apoiar a produção de materiais didático-pedagógico 

einstrucionals; 

• Produzir Cartilha Instrutiva contendo os diversos programas propostos 

efolhetarla necessária; 

Sistematizar e dlsponlblilzar Informações sobre experiências e apoiar 
iniciativas; 

Perceber e estimular o cuidado para com o espaço em sua totalidade; 

Incentivar a coleta de recicláveis e a organização dos coletores em rJ 
associaçõese cooperativas; J; 
Co~t~bulr para uma consciência crítica para as questões ambientais~ 
soc,a,s; .-ff 1a 

1. 

• Orientar atividades e ações para preservação de meio ambiente na 

comunidade, dentro dos programas existentes na secretaria. 

• Efetivar a equipe pedagógica das escolas para encaminhamento do 

trabalhoambiental, segundo os conteúdos escolares; 

• Tomar as metas e ações deste PMEA e seus impactos conhecidos 

pelasociedade; 

• Estabelecer Calendário Ambiental Anual para o município; 

• Estimular a realização de cursos, oficinas, palestras, seminários e demais 

práticas educativas que objetivem a conscientização e sensibilização da 

sociedade civil e da comunidade escolar no tocante à educação ambiental. 

6.2. Das Ações Propostas 

Desenvolver ações de educação ambiental com propósito de melhorar a 

conduta ambiental dos cidadãos; 

2. Realizar mobilização social de educação ambiental nas escolas públicas e 0 

privadas; ~ a.-; ~
~ J-~; 
>:,o ..... 

Criar programa de educação integrada para a cidade, envolvendo as áreas~ ! : : 3. 
<~ .,.-:, 

de meioambiente, saúde, educação, cultura, turismo, trânsito, cidadania e~ ·H; 
V1 11...0 V 

segurança; Q ~ 

4. Realizar palestras, oficinas, seminários e demais eventos educativos para as 

comunidades envolvendo as questões ambientais específicas da localidade, 

assim contribuindo para a consciência crítica do cidadão; 

s. Desenvolver campanhas educativas sobre o combate ao desperdício de 

água e energia, consumo consciente, resíduos sólidos, queimadas, assim 

como outros eixos temáticos do meio ambiente; 

6. Realizar campanhas educativas sobre arborização, com isso, sensibilizando • 

a população aos benefícios de uma cidade arborizada; 19 Jl ................................................................................................................................................................ V 
7, 

8. 

9, 

Desenvolver campanhas educativas contra maus tratos e abandono de 

animais domésticos, além de alertar quanto à preservação da fauna silvestre 

em seu habitat natural; 

Estimular a educação no trânsito, o uso de transporte coletivo e transporte 

a Item ativo; 

Estimular a participação de associações comunitárias em projetos e ações 

de educação ambiental voltada para o saneamento; 

10. Implementar na rede municipal de ensino as Escolas Sustentáveis; 

11. Fomentar e apoiar iniciativas de realização de congressos, eventos técnicos 

e cursos de especialização para profissionais que exerçam atividades na 

área. 

12. Valorizar a Implantação de áreas verdes, reservas florestais e os recursos 

hídricos na política urbana da cidade, em conjunto com entidades de 

pesquisa e Instituições de ensino; 

13. Promover parcerias para a capacitação da sociedade civil organizada e dos 

servidores/gestores públicos municipais. visando garantir a disseminação de ~ 
.::! Q.:i; 

boas práticas sustentáveis; ~ J·i ; 
! :li CI ,.._ 

14. Garantir a formação continuada em educação ambiental dos professores / ~ ~ ; ; 

servidores da rede municipal de ensino; ~ ~ -~ ; 
11'111,...c V 

Q 8 
15. Desenvolver atividades educativas dentro dos órgãos da administração ,.,. 

pública da prefeitura de Cabeceiras do Piauí, voltadas para a responsabilidade 

socioambiental dos servidores. 

7. AVALIAÇÕES E MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

A avaliação e monitoramento das ações executadas serão contínuos, 

acompanhando as estratégias executivas em todo seu processo de 

(1) 

tJ 
J 

desenvolvimento.Abaixo, alguns itens previstos para a avaliação: 20 , 

..................................... _ ....................................................... {) 
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• Auto-avaliação: durante a execução dos projetos é um Instrumento que 

permltlráo reconhecimento das dificuldades e as aquisições individuais; 

• Avaliação final das ações executivas quanto a sua viabilidade; 

Contribuir para a conservação e a manutenção do ambiente mais 

Imediato emque vive; 

• Participar, pessoal e coletivamente, de atividades que envolvam tomadas 

deposição diante de situações relacionadas ao melo ambiente; 

Perceber a relação entre a qualidade de vida e um ambiente saudável ; 

• Valorizar o uso adequado dos recursos naturais disponíveis. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A execução do Plano Municipal de Educação Ambiental de Cabeceiras 

do Piauí visa trazer qualidade de vida e promover o bem-estar social. O processo 

educativo ambiental deve, obrigatoriamente, ser objeto da soma de esforços entre 

o Poder Públlcoe a coletividade, Impondo a Integração para a construção de valores 

sociais e humanos no que tange ao respeito, conservação e proteção ao melo 

ambiente. 

As ações de educação ambiental propostas devem, necessariamente, 

senslblllzar e Instruir toda a sociedade para a adoção de práticas voltadas à 

sustentabilidade em todos os formatos e níveis. 

Dessa forma, com base nas orientações descritas nesse Plano Municipal 

de Educação Ambiental, sabe-se que a Educação Ambiental em Cabeceiras do 
_; 

Plaul deverá render bons resultados tanto na educação fonmal desenvolvida nas ~ 

escolas, como para a sociedade em geral, sendo um Instrumento de planejamento 1 / 

que contempla os diversos níveis de organização municipal e que fortalecer~ 

ampliará boas práticas ambientais na conduta comportamental da população. o:J 
~ 21 
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r• ESTADO DO PIAUÍ ~. 
Volorlzando o povo,construlndo o futuro 

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP 
CNPJ: 01.612.620/0001-44 

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA-ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 45, de 05 de Abril de 2022, 

aprovado pela Câmara Municipal, o presente projeto, o Prefeito Municipal nos termos 

do art. 42 da Lei Orgânica Municipal de Cajueiro da Praia - PI, considerando a 

constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei e seus anexos: 

LEI MUNICIPAL Nfl 428, de 24 de junho de 2022 

Dispõe sobre a criação cargos e vagas 
para atendimento ao concurso público a 
ser realizado pela administração e d6 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE C A J U E I R O D A P R AI A, ESTADO DO PIAUÍ, 

no uso de suas atribuições conferidas por Lei: 

Art. 1.2 Ficam criados cargos e vagas para atendimento ao Concurso Público a ser 
realizado pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, vinculados à Administração 
Pública, conforme disposto no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei. 

Parágrafo unico. As atribuições dos cargos ora criados são as 
constantes do Anexo li, que faz parte integrante desta Lei. 

Art. 2.2 A lotação das vagas ora criadas se dará em face de aprovação 
em Concurso Público, a ser realizado nos Termos do Edital a ser expedido pela Prefeitura 
Municipal. 

Art. 3.2 Os dispositivos previstos nesta Lei passam a compor o Plano 
de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais, previstos em Lei Municipal. 

Art.4.2 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias do Município, estando dentro das limitações 
constitucionais vigentes. 

Art. 5.2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

~ ~ ~~ ;z,._____ 
Felipe de Carvalho Ribeiro 

Prefeito do Município de Cajueiro da Praia {PI) 


