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Rt PREFEITURA MUNICIPA,L DO 

·-: MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 

Por fim, CSJ)C(ll-SC q\le as orientações e definições abordadas por este documento sejam 

importantes instrwnentos de planejamento e eKeC\lção de uma Educação Ambiental 

fortalecida no mwticlpio de Morro do C~\I do Pia\11. Isto é, entende-se este como um 

avançar importante rumo à ampliação de uma consciencia ambiental e à consolidação de wna 

C\lltura da preservação. 

Morro do Cbapéu Do Piauf, 20 de maio de 2021 

GILBERNEY DE SOUSA SILVA 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS FILHO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS 

MAR~~ELO 

PREFEITO MUNICIPAL 

ld:OCC5404E8DF40510 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

DECRETO Nº 02S/2021 

Nomeia os membros do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PlAUf. no uso das alribuiçõos que lhe 

slo conferidas, e considerando o disposto na Lei Municipal nº_231, de 14 de maio de 2021. 

DECRETA: 

Art. r - Ficam nomeados para composição do Conselho Municipal de Meio Ambienlc de 

Morro do C~u do Piauf, os seguintes membros : 

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

Depanamento de Meio Ambiente; 

11- _Miguel dos Santos Albuquerque, titular, e Jobevan Rodrigue de Abreu, suplente, representanlcs 

da Cimara Municipal de Vereadores; 

Ili - lolcne Araújo Nascimento, titular, e Francisco das Chagas Santos Oliveira, suplente, 

representantes da Associação do Commlo, da Indústria, Clubes de Serviço, Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais e pessoas comprometidas e<>m a quesllo ambiental; 

IV - Jaime Francisco Silva, titular, e Alexandre Carvalho de Sousa, suplente, representantes de 

entidade civil criada e<>m o objetivo de defesa dos interesses dos moradores e da qualidade do meio 

ambiente, com atuaçlo no Ambito do munlclpio. 

Art. 2• - O desempenho do mandato dos conselheiros nomeados por este Decreto setá gn.tuito e 

considerado como "serviço relevanlc prestado ao Município do Morro do Chapéu do Piauí". 

Art. J º - Esle Decreto entranl em vigor na data de sua publicaçlo. 

Gabinete do Prefeito - Morro do Chap6u do Piaul, aos vinlc dias do mb de maio do ano de 

dois mil e vinte e um (20/0S/2021). 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

ld:13B59BA891A90573 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

Decreto Nº 026, de 20 de maio de 2021 . 

Institw o Programa de Gestão da Água e Conservação do 
Solo e Biodiversidade do Mwúcfpio de Morro do 
Chapéu do Piaul - PI, e dá outras providlncias. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, 

ESTADO DO PIAUi, usando de suas atribuições leeais conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, Constituição Estadual e Constituição Federal do Brasil, 

DECRETA: 

Art. l" - Fica instituído o Programa de Oestlo da Ái"ª e Conservação do Solo e 

Biodiversidade de Morro do Chapéu do Piauí, nos termos do AneKo único que com "5e se 

publica. 

Art. 2• - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de Morro do Chapéu do Piauí, aos vinte dias do m& de maio do 
ano de dois mil e vinte e \lm (20/05/2021). 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

MAR~~ELO 
Prefeito Mw,icipal 

iiiil PREFEITURA MUNICIPA,L DO 
~ MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 

PROGRAMA DE GESTÃO DO USO DA ÁGUA E CONSERVAÇÃO DO SOLO E 
BIODIVERSIDADE DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

Morro do Chapéu do Piauí - PI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

PROGRAMA DE GESTÃO DO USO DA ÁGUA E CONSERVAÇÃO DO SOLO E 
BIODIVERSIDADE 

MAR~~BELO 
PREFEITO MUNICIPAL 

GILBERNEY DE SOUSA SILVA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

Coordena~o GenJ 
Prefeitura Mwúcipal 

Coordenaçlo Executiva 
Departamento de Meio Ambiente 

Coorden■~o Adjuuta 
Conselho Mwiicipal do Meio Ambiente - CONSEMA 
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Rt PREFEITURA MUNICIPAL DO ··= MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

APRESENTAÇÃO 

Considerando que uma sadia qualidade de vida da coletividade perpa$$a, 

necessariamente, por um meio ambiente em equillbrio, devidamente preservado e protegido. 

Para além disso, também é de amplo conhecimento que os crescentes e contínuos imbróglios 

relacionados à questão impactam gradativamente a água, o solo e a biodiversidade, em escala 

global. Na esfera local, logicamente, essa realidade não divera;e. 

Diante da petSpectiva apresentada, vislumbra-se indispensável um instrwnento 

estratégico para traçar o planejamento das ações municipais, à vista do aproveitamento 

responsável dos recursos naturais e, assim, do cxitoso controle ambiental. Posto diante da 

necessidade supracitada, o presente Proarama de a:esüo do u10 da ,a:ua e conservaçAo do 

10lo e biodivenldade norteia-se pelos conceitos e princlpios da sustentabilidade, bem como, 

é pautado no desenvolvimento e implantação de ações e polfticas sustentiveis que visam 

diminuir os impactos ambientais decon-entes das atividades realizadas dentro do município de 

Morro do Chapéu do Piauf, especialmente no que tange aos recursos supracitados. 

Finalmente, é importante que se ressalte, as disposições aqui estabelecidas constituem 

orientações à atuação cm prol do uso e conservação desses recursos naturais, e nlo se limitam 

à Administração Pública municipal, mas, sim, estendem-se aos demais setores público e 

privado interessados na questão e ainda, notadamente, ao corpo social. 

1. DAÁGUA 
1. 1. UIO racional ao melo arbaao 

Apesar de ser um recurso renovAvel, a racionalização do consumo da Agua e sua 

preservação responsável são vitais para a longevidade e qualidade desse bem tão essencial à 

vida. Não à toa, os resultados advindos de uma postura adequada geram indiscutíveis 

beneffcios econômicos e socioambientais. Assim sendo, buscou-se estabelecer um coajunto 

de práticas, técnicas e tecnologias para melhorar a eficiertcia no seu uso e para concretizar as 

ações de sua conservação. Quais sejam: 

i. Reduzir o consumo da água e, assim, evitar seu desperdício; 

ii. 

iii. 

iv. 

Otimizar a reutilização/reaproveitamento eficiente da água; 

Evitar a poluição de fontes de abastecimento hídrico; 

hnplantar/ aprimorar a implantação do sistema de saneamento bAsico e 

tratamento da Agua e esgoto; 

Ou seja, a gestão da água do meio urbano prevê ações de conservação que se 

correlacionam, majoritariamente, ao abastecimento e descarte das águas residuais. O Objetivo 

é atuar na demanda do uso destas, incentivando a racionalização do seu consumo por meio de 

práticas e medidas a serem feitas também pelos usuArios. 

1.2. Uso racional ao melo rural 

Basilarmente, o contexto pouco se difere, devendo o foco principal ser na 

particularidade do meio rural que se percebe nas características atividades econômicas 

desempenhadas, notadamente a agropecwma e a agroindôstria. Sabe-se, por exemplo, que a 

irrigação é uma técnica que demanda quantidades bastante elevadas de água, apesar disso, sua 

impor!Ancia é também significativa, impondo, no mlnimo, sistemas de produção mais 

eficientes para earantir a sustentabilidade da agricultura irrigada. 

Isto é, dada as condições, o que se almeja é uma adequação de todo o sistema produtivo 

de maneira a se tomar técnica, econômico, ambiental e socialmente sustentáveis. 

2. DO SOLO E BIODIVERSIDADE 

2.1. Controle do uso do solo e biodivenidade 

Outro recurso de fundamental impor!Ancia para a qualidade de vida humana é o solo 

e, não diferente da Agua, sua conservação e proteção são também essenciais à sobrevivência 

humana e à manutenção dos ecossistemas. Assim sendo, o solo também se toma objeto 

primordial deste documento. 

O principio de conservação do solo pretende manter sua produtivamente o mais 

próximo de sua condição original ou, ainda, de atuar na sua restauração, utilizando-se de 

sistemas de maneja capazes de controlar as ações de agentes responsáveis pela degradação ou 

condicionantes do processo erosivo, à vista de poupar os prejuízos socioeconômicos para 

gerações atuais e o enorme risco para gerações futuras 

Exposto o contexto, resta evidente que o controle do uso do solo, visando a sua 

durabilidade sadia, passa primordialmente pelo planejamento de ações direcionadas, com 

destaque, a proteção da vegetação típica e o reflorestamento; a prática ordenada e adequada 

de atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração mineral; a sua relação 

direta com a água e seu ciclo; e ainda o controle de queimadas. 

3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
3.1. Preveo~o 

Entende-se que para uma efetiva implantação deste Programa, e sua exitosa 

repercussão, o processo de planejamento e desenvolvimento da gestão do uso da água e 

conservação do solo e da biodiversidade perpassa, necessariamente, pela prevenção de seus 

impactos. 

À vista disso, portanto, este documento contempla: 

i. Instalar rede de esgoto e saneamento básico, pretendendo um controle mais 
adequado das águas residenciais descartadas; 

ii. Fiscalii.ar e eliminar de depósitos de lixos irregulares e esgotos a céu aberto; 
iii. F.stimular o desenvolvimento sustentável das atividades geradoras de rique2'.8 e que 

contribuam para a valorização dos recursos naturais, através de fiscalizações, 
parcerias, incentivos financeiros; 

iv. Incentivar as técnicas de reuso dos recursos hídricos; 
v. Capacitar a comunidade, em especial os produtores, para que haja aplicação de 

práticas conservacionistas do solo no desenvolvimento das produções 
agropecuárias; 

vi. Atuar em prol da arborização do espaço urbano; 
3.l. Remediaçio ambiental 

As medidas de remediação dizem respeito ao acompanhamento da evolução dos 

fenômenos ambientais, à avaliação de riscos e à redução dos impactos causados. 

i. 
ii. 

Portanto, incluem: 

Acompanhar e fiscaliw as ações adotadas em prol da prevenção; 
Identificar e monitorar as fontes hídricas pohúdas ou em estado inadequado ao uso, 
bem como atuar tecnicamente em prol da revitali7.8Ção, quando possível; 

iii. Respeitar a legislação municipal vigente no que tange às penalidades aplicadas a 
promoção de poluição ambiental; 

4. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO 

O presente programa de gestão do uso da água e conservação do solo e biodiversidade de 
Morro do Chapéu do Piauí possui as seguintes etapas: 

1. Articulação institucional na prefeitura municipal de modo a instituir equipe de trabalho 
de implantação e acompanhamento; 

II. Divulgação e discussão das infonnações do programa enlre colaboradores responsáveis 
na estrutura municipal; 

III. Levantamento de ações prioritárias, realização de cronograma e plano de trabalho; 

IV. Identificação de obstáculos institucionais, materiais e orçamentários à execução das 
ações e atividades necessárias à implantação das ações; 

V. Implantação das ações de intervenção, de planejamento e captação de recursos; 

VI. Avaliação periódica e revisão. 


