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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

DECRETO Nº 030 /2021, de 20 de maio de 2021 

Institui o Plano de Desenvolvimento Local 
Sustentável do Município de Morro do Chapéu -PI, 
e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU, Estado do Piaul, 

usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituição 

Estadual e Constituição Federal do Brasil, 

DECRETA: 

Art. 1• - Fica instituído o Plano de Desenvolvimento Local Sustentável de Morro 

do Chapéu do Piauí, nos termos do Anexo único que com esse se pública 

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

data de sua publicação. 

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

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

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

MARC~~ RE;ELO 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

O PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO 
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU - PI 

MORRO DO CHAPÉU - PI 

2021 

1. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Desenvolvimento Local Sustentável do Município de Morro do 

Chapéu - PDLS caracteriza-se como um instrumento de planejamento, gestão e 

fiscalização que tem como propósito o desenvolvimento sustentável em suas tr& 

dimensões: social, econômica e ambiental. 

Enquanto instrumento dinâmico e flexfvel, norteando-se nos 20 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Plano compõe-se em programas relacionados ao 

enfrentamento dos principais desafios do municfpio que impedem o desenvolvimento 

com foco na sustentabilidade. 

Nesse sentido, com ações socioeconõmicas, urbanas e ambientais, o projeto define 

as ações do governo e da sociedade civil a serem desenvolvidas em compatibilidade com 

o conjunto de poUticas públicas, enquanto oportunidades para se promover o 

desenvolvimento sustentável. 

2. OBJETIVOS 

A partir da perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

• VISÃO 

Preparar o município para os próximos anos, garantindo o desenvolvimento com foco na 

sustentabilidade, de modo a garantir melhor qualidade de vida à população. 

• OBJETIVOS ESPECfFICOS: 

A. Erradicação da pobreza e redução das desigualdades; 

B. Promoção da boa saúde e bem-estar; 

C . Promoção da educação de qualidade; 

D. Garantir água potável e universalizar o saneamento; 

E. Promoção do emprego pleno e produtivo e do crescimento econômico; 

F. Construir infraestrutura resiliente, sustentável e fomentar inovação; 

G. Redução do impacto climático; 

H. Promoção da paz e da justiça. 

3. DIRETRIZES 

1-

II-

III-

UNIVERSALIDADE - os objetivos de desenvolvimento sustentável são 

relevantes para todas as pessoas do municlpio, aplicável a todos os setores. 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES - as polfticas e ações locais irão 

priorizar os grupos vulneráveis, promover a equidade e justiça social, bem 

como redução das desigualdades. 

TRANSP ~CIA PÚBLICA - as intenções e decisões serilo amplamente 

divulgadas e discutidas, bem como o acesso às infonnações com impacto 

relevante no meio ambiente e na qualidade de vida serão universalmente 

disponibilizados. 

IV- PARTICIPAÇÃO - considerar as demandas da população e fundamentar o 

desenvolvimento das ações na gestão democrática e participativa, criando e 

fortalecendo espaços de participação, inclusive para monitoramento e 

avaliação das ações. 

V· PARCERIA MUL TISETORIAL - o alcance do desenvolvimento sustentável 

6 uma tarefa de todos, e a interação entre governo, sociedade civil, academia 

e instituições de ensino, o setor privado 6 fundamental para a consecução dos 

objetivos e metas. 

4. DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

MUNICIPAIS 

DESAFIOS À UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

a A cobertura de rede de distribuição de água potável não atende universalmente e 

de modo satisfatório a totalidade da população municipal; 

b. A deficiência no esgotamento e no tratamento de efluentes expõem a população a 

riscos sanitários, desconforto e desvalorização do espaço urbano; 

c. A inconformidade do manejo e gerenciamento de resfduos sólidos apresenta riscos 

sociais e ambientais; 

IMPACTO À BIODIVERSIDADE LOCAL 

d. Cultura da caça e práticas visando apanhar, perseguir ou utilizar espécimes da 

fauna silvestre; 

e. Avanço na vegetação nativa e redução de vegetação primária; 

SUSTENTABILIDADE URBANA E FONTES DE POLUIÇÃO 

f. Poluição sonora, em níveis capazes de perturbar o sossego da comunidade; 

g. Risco de poluição do solo e do freático em decorrência da não universalização do 

saneamento básico; 

h. Risco de proliferação de doenças infectocontagiosas em decorrência das situações 

sanitárias e saneamento básico; 

CIDADANIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1. Baixo envolvimento da população com as questões ambientais locais; 

li. Pouca difusão e conhecimento da comunidade sobre a importância dos temas e 

prioridades ambientais do municlpio; 

III. Baixa interação multisetorial e ausência de instrumentos de articulação voltados 

à cidadania ambiental. 
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5. PRIORIDADES AMBIENTAIS FUTURAS 

1. Humanizar a prestação dos serviços públicos, otimizando a utilização de recursos 

naruraís e promovendo qualidade de vida; 

II. Fortalecimento instirucíonal do órgão municipal de meio ambiente com a 

implementação das estruturas e instrumentos necessários para execução da 

polltica ambien.tal municipal; 

III. Desenvolver a educação ambiental formal por meio de atividade pedagógicas 

transversa.is, capacitação de professores e integração sociedade e escola; 

IV. Desenvolver a educação ambiental não-formal através dos meios de comunicação 

locais tradicionais (rádio) e digitais (redes e mld.ias sociais) fortalecendo valores 

de cidadania e pertença ambiental; 

V. Mapear áreas ambientalmente vulneráveis e prioritárias para adoção de estra~gias 

conservacionistas; 

VI. Modernizar o gerenciamento de reslduos sólidos, adequando as ações de coleta., 

transporte e disposição final às alternativas ambientalmente adequadas; 

VII. Estimular práticas agroecolóaicas, de conservação do solo e da égua e de 

redução de impacto das atividades desenvolvidas no meio rural; 

VIII. Estrururar e fortalecer os organismos e estratégias municipais de combate 

a incêndios florestais; 

IX. Implantar a Agenda Ambiental na Administração Pública - A3; 

X. Estimular o fortalecimento de arranjos produtivos locais, a economia tradicional 

e a autonomia econômica e social de localidades e povoados. 

6. PLANO DE AÇÃO AMBIENTAL 

6.1. ESTRATÉGIAS 

O plano de ação ambiental visa a intearaJidade das diretrizes e objetivos do 

desenvolvimento sustentável a partir da justiça social, crescimento econômico e proteção 

ambiental. As propostas de aruação alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Local 

Sustentável são: 

1. Propostas para a Humanização da Cidade - Eixos estratéaicos da Igualdade, 

Habitabilidade, Ambiental e Mobilidade. 

1.1.Educação de Qualidade: o caminho da Humanização da Cidade 

a) Priorizar a primeira inflncia, com investimentos em Centros de Educação 

Infantil; 

b) Melhorar a infraestrutura das escolas municipais, equipando-as com 

laboratório de informática. biblioteca e quadra de esportes; 

c) Valori:zação dos professores, com estimulo a sua formação continuada voltada 

à educação ambiental. 

1.2.Promoção de Saúde e Vida de Qualidade 

a) Acolher bem ao cidadão que busca atendimento em todas as unidades de 

saúde; 

b) Melhoras o padrão de infraestrutura e tecnologia da Rede Municipal de Saúde; 

c) Promover a atenção básica à população, por meio da ampliação do número de 

equipes de saúde da familia; 

d) Implantar unidades especializadas (hospital e centros de refmncia); 

1.3. Enfrentamento à Siruação de Pobreza 

a) Prestar a devida assistSncia social às familias em situação de pobreza; 

b) Garantir a inserção social das pessoas com necessidades especiais e dos 

idosos; 

c) Minimi:zar as relações de conflito na sociedade, por meio da mediação; 

d) Garantir os direitos humanos, incluindo a igualdade de gSnero e repudiando 

todas as formas de preconceito e discriminação; 

2. Propostas de Inserção no Novo Momento Econômico: Eixos Estrat6a:icos da 

Competitividade e da Mobilidade 

2.1 . Criação de ambiente favorável aos negócios 

a) Apoio à inclusão da mão de obra local no mercado de trabalho; 

b) Investir fortemente em infraestrutura viária e de saneamento (destaque para 

drenagem); 

2.2. Incentivo à expansão e melhoria das micro e pequenas empresas, bem como dos 

empreendedores individuais e agricultores familiares; 

2.3.Estimulo ao Desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo, cultura e lazer. 

3. Organização Territorial: Eixos Estratégicos da Habitabilidade, Competitividade 

Ambiental e Mobilidade; 

3.1.Requalificar o centro urbano de Morro do Chapéu, apoiando o desenvolvimento 

do comércio local e valorizando o patrimônio ambiental e cultural; 

3.2.lmplantar ações de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente 

a) Desenvolver ações de gerenciamento de rcsiduos sólidos; 

b) Implantar ações de saneamento básico - ambiental nas áreas urbanas e rurais 

c) Instituir a Educação Ambiental Formal e Informal; 

d) Promover ações de combate às queimadas; 

3.3. Melhorar a infraestrutura nas áreas ambientalmente vulneráveis, ampliar a oferta 

de áreas verdes e criar espaços de convivência; 

a) Mapear áreas ambientalmente frágeis ou vulneráveis, com suscetibilidade 

à degradação; 

b) Instituir unidades de conservação municipais; 

c) Reestruturar praças e passeios públicos; 

d) Promover o uso conscrvacionista de áreas nativas e uso recreativo de 

espaços de convivência 

6.2. PLANO DE TRABALHO 

A. OBJETIVO: Erradicação da pobreza e redução das desigualdades; 

1. ESTRATÉGIAS: Enfrentamento à situação de pobreza; Novo momento 

econômico; 

2. AÇÃO INTEGRADA: Apoiar a agricultar familiar local com ações de incentivo, 

fomento ou aperfeiçoamento de técnicas visando o aumento da produção (médio 

prazo); 

3. AÇÃO INTEGRADA: Promover iniciativas de capacitação profissional (médio 

prazo); 

B. OBJETIVO: Promoção da boa saúde e bem-estar 

1. ESTRATÉGIAS: Melhoras o padrão de infraestrutura e tecnologia da Rede 

Municipal de Saúde; Investir na infraestrutura de saneamento 

2. AÇÃO INTEGRADA: Realizar estudos internos de prioridades e consulta acerca 

das frentes de ação das politicas de saúde ambiental (médio prazo) 

C. OBJETIVO: Promoção da educação de qualidade 

1. ESTRATÉGIAS: Instituir a Educação Ambiental Formal e Informal; Valorização 

dos profeM<>res, com estimulo a sua formação continuada voltada à educação 

ambiental 

2. AÇÃO INTEGRADA: Capacitação de professores e integração sociedade e 

escola (cUI1o e médio prazo); 

3. AÇÃO INTEGRADA: Atividades de educação ambiental (curto prazo) 

D. OBJETIVO: Redução do impacto climático 

1. ESTRATÉGIAS: Mapear áreas ambientalmente fráaeis ou vulneráveis, com 

suscetibilidade à degradação; promover o uso conservacionista de áreas nativas; 

2. AÇÃO INTEGRADA: Realizar levantamento territorial ambiental (longo prazo). 
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7. CONCLUSÃO 

Os instrumentos, estratégias e ações previstos neste Plano de Desenvolvimento 

Local Sustentável devem ser levados em consideração no planejamento global das 

políticas públicas municipais e orientar as ações de governo e, sempre que possfvel, serem 

contempladas nas iniciativas orçamentárias futuras, buscando efetivar o desenvolvimento 

sustentável no município de Morro do Cha~u do Piauí. 

Morro do Cha~ do Piauí-PI, 20 de maio de 2021. 

MAR~~BELO 

Prefeito Municipal 

Gilbemey de Sousa Silva 

Membro titular do Comitê Agenda 2030 de Morro do Chapéu do Pilluf 

representante do Departamento do Melo Ambiente 

Fernanda Resende Fenelon 

Membro suplente do Comlti A&end■ 2030 de Morro do Chapéu do Pilluf 

representante do Departamento do Melo Ambiente 

Antonio Araújo dos Santos Filho 

Membro titular do Comitê Agenda 2030 de Morro do Chapéu do Pillnf 

representante da Secretaria Municipal de Admlnlstraçlo e Finanças 

Natallcio Castro Fwtado 

Membro suplente do Comitê Agenda 2030 de Morro do Chapéu do Piaul 

representante da Secretaria Municipal de Admlnlstraçlo e Finanças 

Walma Cristiane Alves Sampaio 

Membro titular do Comlt6 Agenda 2030 de Morro do Chapéu do Pl■al 

representante da Secretaria Manldpal de Edac■çlo 

Antonio Fabio Sousa Santos 

Membro suplente do Comitê Agenda 2030 de Morro do Chapéu do Piauí 

representante da Secretaria Manlcipal de Edacaçlo 

Miguel dos Santos Albuquerque 

Membro titular do Comitê Agenda 2030 de Morro do Chapéu do Piauí 

representante da Ciimar■ Munk:lpal de Vereadores 

Jobevan Rodrigues de Abreu 

Membro sapiente do Comitê Agenda 2030 de Morro do Cbpéa do Pillal 

representante da Ciimara Municipal de Vereadorea 

Fernando Rodrigues de Sousa 

Membro titular do Comitê Agenda 2030 de Morro do Chapéu do Plaaf 

representante do Conselho Manicipal de Meio Ambiente - CONSEMA 

Francisco Ribeiro Machado 

Membro suplente do Comiti Agenda 2030 de Morro do Chapéa do Plaul 

representante do Conselho Municipal de Melo Ambiente - CONSEMA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

DECRETO Nº 031/2021 

Nomeia os membros do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, e considerando o disposto na Lei Municipal nº 

231/2021. 

DECRETA: 

Art. 1° - Ficam nomeados para composição do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Morro do Chapéu do Piauí, os seguintes membros: 

I - Gilbemey de Sousa Silva, titular, e Fernanda Resende Fenelon, suplente, 

representantes do Departamento de Meio Ambiente; 

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

representantes da Câmara Municipal de Vereadores; 

III- Fernando Rodrigues de Sousa, titular, e Maria Madalena da Silva Veras, suplente, 

representantes da Secretaria Mllllicipal de Assistencia Social; 

IV- Francisco de Assis da Silva, titular, e Joao Luís Dias, suplente, representantes do 

órgão municipal da área de desenvolvimento econômico, agropecuário ou promoção do 

trabalho; 

V- Francisco Ribeiro Machado, titular, e Lacreio Paiva da Silva, suplente, representantes 

de entidades religiosas; 

VI- lolene Araújo Nascimento, titular, e Francisco das Chagas Santos Oliveira, suplente, 

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

de Trabalhadores Rurais e pessoas comprometidas com a questão ambiental; 

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

representantes de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos interesses dos 

moradores e da qualidade do meio ambiente, com atuaçãQ no Ambito do município. 

Art. 2° • O desempenho do mandato dos conselheiros nomeados pôr este Decreto 

·será gratuito e CQ~iderado como "serviço i:clevante prestado ao Município do Morro do 

Chapéu do Piauí". 

Art. 3ª • Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinétc do Prefeito - Morro do Chapéu do Piauí,. aos vinte dias dom& de maio 

<lo ano de dois tnil e vinte e um (20/0S/2021). 

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

>LU~PO~REBELO 

Prefeito Municipal 


