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DECRETO Nº 024/202 1 

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU 

DO PIAUI (PMEA), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPtU DO PIAUÍ, 

ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal e, ainda, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 231, de 14 de 

maio de 2021. 

CONSIDERANDO que o meio ambiente sadio é vital para a prcseivação da qualidade 

de vida, que possui interdependência com os meios socioeconômico, cultural e educacional, 

que é um bem de uso comum e que, por isto, demanda de conservação e proteção; 

CONSIDERANDO que o dever de zelar por um meio ambiente saudável é de todos; 

CONSIDERANDO que para uma exitosa conservação ambiental é essencial o 

estimulo e construção de valores, conhecimentos, habilidades e competências; 

CONSIDERANDO que a proteção ambiental, portanto, correlaciona-se à educação 

ambiental e necessita de planejamento de ações voltados à questão; 

CONSIDERANDO o disposto no art.225, caput, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO, ainda, a Lei Federal nº 9.79S, de 27 de abril de 1999, que versa 

sobre a educação ambiental e institui a Polltica Nacional de Educação Ambiental. 

DECRETA 

Art. 1° Fica instituído o Plano Municipal de Educação Ambiental - PMEA do 

Município de Morro do Chapéu do Piauí, nos termos do Anexo Único, que com este se toma 

público. 

Art. r Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Morro do Chapéu do Piauí, aos vinte dias do mês de maio do 

ano de dois mil e vinte e um (20/05/2021) 

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

~FOR~W 

Prefeito Municipal 
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APRESENTAÇÃO 

Respaldado legalmente pela Lei Federal Nº 9.795/99-Polltica Nacional de Educação 

Ambiental - e pela Lei Municipal Nº 231/2021 - Polftica Municipal de Meio Ambiente, o 

Plano Municipal de Educação Ambiental de Morro do Chapéu do Piauí, ao ser planejado e 

executado, traz como escopo principal a disciplina, o norteamento e a implantação de efetivas 

ações e programas voltados ao conhecimento, à proteção e à preservação ambiental no Ambito 

da rede municipal de educação. 

Sendo a educação ambiental uma vertente essencial e intrínseca à educação municipal., 

sua disciplina deve constar em todos os nlveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter fonnal e não-fonnal. 

Diante da relevância do tema, a elaboração do presente plano envolveu principalmente 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação, sob controle 

da Prefeitura Municipal. 

Por fim, ainda é importante ressaltar, as metas aqui dispostas visam constituir 

orientações às ações e demais articulações em prol da educação ambiental municipal, seja em 

ambientes escolares ou para além destes, assim sendo, é notório que não se limitam à atuação 

da Administração pública, mas, sim, estendem-se aos setores públicos e privados interessados 

na questão e, de forma especial, à sociedade civil de maneira ampla. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 O PMEA A E SUA IMPORTÂNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

MORRO DO CHAPtU DO PIA ui 

Através dos processos por meio dos quais o individuo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e compet!ncias voltadas para a 

consetvação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade é que o municlpio irá desenvolver uma consci&icia ambiental que 

vise melhorar a proteção ambiental local. 

A Plano Municipal de Educação Ambiental visa o desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 

envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, pollticos, sociais, econômicos, 

científicos, culturais e éticos. Também busca democratizar informações ambientais, incentivar 

a participação individual e coletiva, penn.anente e responsável, na preservação do equilíbrio 

do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável 

do exercício da cidadania. 

Somente conhecendo e discutindo os problemas de fonna sistemática através das 

estruturas sociais e institucionais, no campo de na cidade, a população de Morro do Chapéu 

do Piauí despertará a transformação de comportamentos necessários ao equillbrio ambiental. 

l. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E DEFINIÇÕES 

No que tange ao COMDEMA, será significativa sua participação não apenas aprovativa, 

mas, ainda, de eventuais revisões e reedições do presente documento, periodicamente, 

conforma a necessidade de readequação à realidade do Municlpio, visando sobretudo que que 

o PMEA seja um instrumento atualizado, de forma a atender as demandas socioambientais na 

perspectiva de uma educação ambiental consistente e contínllll. 

Quando aos objetivos e princlpios, o PMEA de Morro do Chapéu do Piauí norteia-se a 

partir da Política Nacional de Educação Ambiental. A saber, são princlpios básicos da 

educação ambiental: 

1 - o enfoque humanista, hollstico, democrático e participativo; 

li - a concepção do meio ambiente em sua total idade, considerando a interdependancia 

entre o meio natural, o socioec:onômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educaçãQ, o trabalho e as práticas sociais; 

V - a earantia de continuidade e penndncia do processo educativo; 
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VI - a permanente avaliação critica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

Bem como, seus objetivos fundamentais: 

1 • o desenvolvimento de uma comprccnslo integrada do meio ambiente cm suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

pollticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e ~cos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

Ili - o estímulo e o fortalecimento de uma consciancia crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, pennancnte e responsável, na 

preservação do equillbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estimulo à cooperação entre as diversas regiões do Pais, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fwidada nos princlpios da liberdade, i11ualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - 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. 

2.1. Educaçlo Ambiental no Enlino Formal 

Por Educação Ambiental formal compreende-se aquela desenvolvida e efetivada nas 

instituições de ensino, conforme previsto em suas propostas pedagógicas e cwriculares, em 

âmbito público e privado, sendo organizada da seguinte forma: 

1- Eduçaçio Básica: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino MWo; 

Educação de Jovens e Adultos: Educação Especial ; 

li- Eduç!f'9 Profissional e Teçno)611ica 

IU- Educação Superior: Graduação; Pós-graduação; Extensão; 

2.2. Educação Ambiental Nlo Formal 

A Educação Ambiental Informal, de importância similar à formal, objetiva articular e 

organizar a participação da coletividade em favor das questões ambientais, por meio da 

promoção de ações e práticas educativas. Isto ~. a informalidade da educação corresponde a 

um processo orgânico e contínuo pelo qual adquire-se e, principalmente, acumula-se 

conhecimentos e habilidades atrav~ das experiências cotidianas nas relações interpessoais e 

com o meio ao qual está inserido. 

Assim sendo, resta nltido que a não-institucionalização ou a aus&lcia de um caráter 

sistemático dessa modalidade educacional dificulta sua identificação e a definição de 

parâmetros quantitativos e qualitativos para seus programas e ações. Nesse contexto, portanto, 

o objetivo deste PMEA também é potencializar a educação informal dada as suas 

especificidades, isto é, oferecer espaços públicos de vivancias e meios mantendo o meio 

ambiente cada vez mais saudável e preservado, contribuir de forma efetiva à conscientização 

populacional e favorecer a compreensão sobre o seu espaço e sobre os efeitos que suas atitudes 

geram sobre ele. 

2.3. Objetivos especlflcos da Edncaçlo Ambiental de Morro do Cbap,u do Piaal 

J. Promover a Educação Ambiental, estabelecendo, sempre que pertinente, a 

correlação existente entre saúde, saneamento básico, meio ambiente, educação e cul~ 

li- Promover a democratização das informações ambientais e. assim, estimular o 

desenvolvimento e construção de uma consciência critica da problemática socioambiental no 

Ambito da população de Morro do Cba~u do Piauí; 

Ili- Promover uma maior cooperação entre os setores público e privado e os diversos 

âmbitos da sociedade civil, visando a compreensão cada vez mais significativa da defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercicio da cidadania. 

2.4. Dlretrius da Educaçlo Ambiental de Morro do Cba~u do Plaul 

1- Estimular e promover a formação de professores e educadores ambientais 

11- Fomentar e viabilizar ações socioeducativas nas instituições de ensino e para além 

de seus limites flsicos, (como em parques e outras áreas verdes) em prol da conservação 

ambiental para diferentes públicos, respeitando as potencialidades de cada área e, assim, 

efetivar a participação da sociedade civil nos processos de implantação deste documento. 

111- Promover parcerias entre todos os setores da sociedade (p(Jblico, privado, Terceiro 

Setor, as entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos) em projetos que 

promovam a melhoria das condições socioambientais e da qualidade de vida da população. 

IV- Promover a Educação Ambiental em todos os nlveis de ensino de forma 

transversal, interdisciplinar e transdisciplinar e o engajamento da sociedade na conservação, 

recuperação e melhoria do meio ambiente. 

V- Facilitar o acesso à informação atrav~s da realização de eventos públicos voltados 

à formação de conhecimento e conscientização ambientais; 

VI- Fortalecer as atividades de educação ambiental em todas as esferas de governo 

(Federal, Estadual e Municipal) dentro de Morro do C~u do Plauf. 

3. METAS E ESTRATÉGIAS DO PMEA 

A estipulação de metas e estra~gias para nortearem e viabilizarem a eficaz 

implantação e execução deste Plano Municipal torna-se fundamental para sua realização 

exitosa. É a partir destas que será passivei avaliar periodicamente seu desenvolvimento e 

mensW1lr, quantitativa e qualitativamente, seus resultados almejados. Isso garantirá a forma 

como sua condução se dará. Assim sendo, a definição das metas e estra~gias do PMEA de 

Morro do Cha~u do Piaui requer a compreensão não somente de seus objetivos, princlpios e 

diretrizes, mas, ainda, do do contexto do espaço flsico e social a ser trabalhado. Isto posto, 

define-se como metas e estratégias que farão parte da estrutura do referido plano: 

3.1. METAS 

1- Divulgar as ações do PMEA e tornar seus impactos conhecidos pela população local; 

11- Estabelecer um calendário ambiental anual, assim como cumprir a legislação 

municipal vigente quando esta jâ disciplinara a questão; 

Ili-Garantir a transversalidade da educação ambiental em todas as esferas de governo 

e setores da sociedade; 

IV- Promover a capacitação de educadores 

V - Promover a capacitação de gestores. 

3.2. ESTRATÉGIAS 

1- Desenvolver ações de educação ambiental com propósito de melhorar a conduta 

am bicotai dos cidadãos; 

ll- Realizar palestras, oficinas, e eventos similares, sobre educação ambiental nas 

escolas públicas e privadas; 

111- Criar programa de educação para a cidade correlacionado às áreas de meio 

ambiente, saúde, educação, cultura, turismo, trânsito, cidadania e segurança; 

IV- Realizar palestras e outros eventos para a comunidades envolvendo as questões 

ambientais especificas daquela região, assim contribuindo para a consciancia critica do 

público; 

V- Desenvolver campanhas educativas sobre o combate ao desperdicio de água e 

energia, consumo consciente, reslduos sólidos, queimadas, assim como outros eixos temáticos 

do meio ambiente; 

VI- Desenvolver campanhas educativas contra maus tratos e abandono de animais 

dom~ticos, além de alertar quanto à preservação da fauna silvestre nativa; 

VII- Estimular a participação de associações comunitárias em projetos e ações de 

educação ambiental voltadas para o saneamento; 

VIII- Fomentar e apoiar iniciativas de realização de congressos, eventos ~nicas e 

cursos de especialização para profissionais que exerçam atividades na 6rea. 

IX- Valorizar a implantação de áreas verdes, reservas florestais e os recursos hídricos 

na polftica urbana da cidade; 

X- Promover a formação continuada em educação ambiental dos professores da rede 

municipal de ensino; 

XI- Desenvolver atividades educativas dentro dos órgãos da administração pública 

municipal voltadas para a responsabilidade socioambiental dos servidores. 
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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 
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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. 
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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 
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