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• Garantir a formação continuada em educação ambiental dos profesrores da rede 

municipal de ensino; 

• Desenvolver atividades educativas dentro dos órgãos da administração pública da 

prefeitura de Boa Hora voltadas para a responsabilidade socioambiental dos 

servidores. 

Com base nas estratégias propostas nesse Plano Municipal de Educação Ambiental, o 

município de Boa Hora busca contemplar o avanço no quesito referente às politicas públicas 

voltadas para o meio ambiente e educação ambiental. Dessa forma, o Plano Municipal de 

Educação Ambiental se coloca como alicerce indispensável à formação de uma sociedade 

mais justa e consciente de suas ações para com o meio ambiente e assim fomentar as bases 

para a construção de uma sociedade sustentável. 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS 
Praça Gov. Alberto Silva, 442/Centro • fone (089) 3537-1186 
CNPJ 06.554.059/0001-08 
E·mail: pmempi@hotmail.com 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 

A Prefeitura Municipal de Eliseu Martins - PI, pessoa jurídica de direito público, com 
sede a Av. Manoel Rodrigues, S/N, Centro, Eliseu Martins-PI, através da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, toma público o Edital de Chamada Pública nº 002/2022, PARA 
CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MEI/ME/EPP com o objeto de aquisição de refeições para 
atender a demanda da administração do Município de Eliseu Martins, de interesse da Secretaria 
Municipal de Administração, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, e demais normas que regem 
a matéria. O recebimento da documentação e das PROPOSTAS poderão ser por meio eletrônico, 
no seguinte e-mail: cpldeeliseumartins@gmail.com. Data para envio de propostas até 
21/03/2022, às 16h00min O Edital com os dados completos encontra-se disponível aos 
interessados no Portal de Transparência do Município de Eliseu Martins-PI. Endereço: 
http://eliseumartins.pi.qov.br/. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: 
cpldeeliseumartins@gmail.com ou pelo fone: 89-99400-1954. 

Eliseu Martins-PI, 15 de Março de 2022 

Deliane da Silva Carvalho 
Presidente da CPL 
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RESOLUÇÃO Nº 02/2022 - CMAS 

Dispõe sobre a aprovação do Plano Plurianual 
de AssisU!ncia Social do quadrianio 2022 -
2025 do municlpio de Eliseu Martins - PI. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS'ffu.CIA SOCIAL DE ELISEU 
MARTINS DO PIAUÍ, criado sob a Lei Municipal nº 8 .742 de 1993, no uso de suas 
atnõuições, em consonância com as normas gerais de organização da AssisU!ncia Social 
estabelecida na Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 , e de acordo com as del.t'berações do 
colegiado em reunião extraordinária realizada no dia 14 de Março de 2022, com a presença 
de seus membros previamente convocados para analisar o Plano Plurianual de Assistência 
Social referente ao quadriênio 2022-202S do município de Eliseu Martins - PI, observando 
e levando em consideração o Plano Plurianual do município, 

RESOLVE: 

Art. l 0 - Aprovar por unanimidade dos conselheiros o Plano Plurianual de Assistência 
Social referente ao quadriênio 2022-2025, por considerar que o mesmo vai direcionar de 
forma apropriada e planejada as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no quadriênio 2022-202S. 

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor nesta data. revogadas as disposições contrárias. 

Certifique-se, registra-se. 

Eliseu Martins-PI. 14 de Março de 2022 


