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LEI N" 2.159, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.

"DISPOE SOBRE A EDUCACAo

AMBIENTAL, INSTITUI A POLITICA

MUNICIPAL DE EDUCACAo

AMBIENTAL E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS".

HENRIOUE MARTIN, Prefeito do Municipio de Cabreuva,

Estado de Sao Paulo, no uso das atribuicdes que the sao conferidas por Lei;

FAZ SABER QUE, a Camara Municipal de Cabreuva,

aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO I" - Fica instituida por esta Lei a Polftica Municipal

de Educaeao Ambiental de Cabreuva, em consonancia com a legislacao federal e estadual

pertinentes em vigor, englobando em sua esfera de a~o as institulcoes educacionais
~.

publicas e privadas dos sistemas de ensino do municipio de forma articulada com a Uniao e

com 0 Estado, com os orgaos e institulcaes integrantes dos Sistemas Federal e Estadual de

Meio Ambiente e de Educacao e com Organizacoes Governamentais e nao Govemamentais

atuantes em na area ambiental.

ARTIGO 2" - Para os fins e objetivos desta Lei, define-se

Educacao Ambiental como urn processo permanente, continuo e transdisciplinar de

formacao e informacao, individual e coletiva, orientado para 0 desenvolvimento da

consciencla sobre as questoes ambientais e para a promocgo de atividades que levem a
reflexao, construcao e incorpo res sociais, saberes, conhecimentcs, habilidades,

a participacao das comunidades na preservacao do

V"ss,"02!mum do pova, visando a melhoria da qualidade da



Prefeitura de
Prefeitura de Cabreuva

Gabinete da Prefeito

Rua Floricnc Peixoto, nQ 158, Centro
Ccbrewa/Sf> - CEP, 13315-000

Tel., 11-4528 8301
sec.gabinete@cabreuva.sp.gov.br

www.cabreuva.sp.gov.br

vida e a incozporacao de uma relacao sustentavel cia sociedade humana com 0 amblente que

a integra, assim sendo urn meio de promaver mudancas de comportamentos e estilos de

vida, alem de disseminar conhecimentos e desenvolver habilidades rumo asustentabilidade.

ARTIGO 3° - A Bducacao Ambiental e urn componente

essencial e permanente da educacao, devendo estar presente de forma articulada e

continuada, em todos os niveis e modaIidades dos processos educativos, em caratcr formal

e nao formal.

ARTIGO 4" - Como parte do processo edueativo, todos tern

direito it Educacao Ambiental, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituicao Federal e

dos artigos 191 e 193 da Constituicao do Estado de Sao Paulo.

ARTIGO 5° - Entende-se por Polftica Municipal de Educacao

Arnbiental 0 conjunto de diretrizes definidas pelo poder publico.-respeitados os princfpios e

objetivos fixados nesta Lei, sendo objeto de regulamentacao posterior etraves do Plano

Municipal de Educacao Ambiental e par decreta municipal.

ARTIGO 6° - No ambito da PoIitica Municipal estabelecida

par esta Lei, compete ao Poder PUblico promover:

I - a compreensao e ressignlficaeao da relacao dos seres

humanos com a.natureza, construindo uma relacao simetrica entre os interesses das

sociedades e os processos naturais;

II - a construcao de uma cidadania responsavel, voltada para

as culturas de sustentabiIidade socioambiental, objetivando uma educacao cldada,

responsevel, crftica e participativa;

complexa e interdisciplinar,

dimensdes;

III -/"",",~r;j;at~' pedag6gica que contemple uma abordagem

obalidade do meio ambiente em todas as sues
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Ambiental realizada pelo

empresarial;

IV - a integracgo de ar;oes em beneficio da Educacao

Poder Publico, pela sociedade civil organizada e pelo setor

V - 0 registro dos avances provocados par meios socials,

fomentando a engajamento da sociedade na conservacgo, recuperacao e protecao do Meio

Ambiente natural e construfdo.

ARTIGO 7fJ - Sao princfpios basicos da Educacao Ambiental:

I - considerar 0 meio ambiente em sua totalidade, au seja,

considerando a interdependencia e a articulecao entre 0 meio natural e os aspectos

socioeconomicos: politico, tecnologico, historico-cultural e esterico, e estimular 0 debate

sobre os sistemas de producgo e consumo sob 0 enfoque da sustentabilidade;

II - a continuidade, permanencia e articulacao do processo

educativo, iniciando na educacac infantil e continuando atraves de todas as fases do enslno _

formal e ngo formal;

III - a abordagem articulada e historica das questOes

socioambientais em escala local, regional, nacional e global;

IV - 0 pluralismo de ideias e concepcoes pedagogicas, na

perspectiva da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;

V - a integraeao entre a etica, a educacao, a saude publica, a

comunicacgo, 0 trabalho e as praticas socioambientais;

VI - a perrnanente avaliacao crltica do processo educativo;

VII - 0 respeito e valorizacao da pluralidade, da diversidade

cultural e do conhecimento e praticas empfricos e tradicionais, promovendo a eqliidade

social;

VII romocao do perrnanente exercicio do dialogo e da

cooperacao entre todos os s ais;

o enfoque humanfstico, holfstico, sistemico, dernocratico

e participativo.

------------- -
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ARTIGO 8° - Sao objetivos fundamentals da PoIitica

Municipal de Educacao Ambiental:

1 - a construcgo de uma sociedade ecologicamente

responsavel, economicamente viavel, culturalmente diversa, politicamente atuante e

socialmente justa;

11 - 0 desenvolvimento de uma comprcensgo integrada do

meio ambiente em suas multiples e complexas relacoes, envolvendc aspectos ccologtcos,

historicos, psicol6gicos, Iegais, politicos, sociais, economicos, cientificos, culturais,

tecnol6gicos e eticos;

III - a garantia da democratizacao e da socializacao de

mformacoes socioamblentais:

IV - a promocao da regionalizacao e descentralizaceo de

programas, projetos e aczes de Bducacao Ambiental;

V - 0 estimulo e fortalecimento da particlpacao da sociedade

na dtscussao cia problematica socioambiental, estimulando e fortalecendo 0 exercicio da

cidadania e 0 desenvolvimenro de uma consciencla crftica e etica;

VI - a incentivo a participacao comunitaria ativa e a
cooperacao entre as diversas regi5es do Pais, em ntveis micro e macrorregionais, com

vistas aconsrrucsc de uma sociedade arnbientalmente equilibrada, fundada nos princfpios

da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justica social, responsabilidade e

sustentabilidade, bern como aprotecao, preservacao e conservaeao do equllfbrlo do meio

ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como urn valor inseparavel do

exercicio da cidadania;

VII - 0 estimulo it cooperacao entre as Secretarias Municipais

visando aelaboracao de projeto Btaveispara 0 municipio;

o incentivo a formacao de grupos, nucleos, foruns,

palestras, coletivos jovens '0 ambiente, coletivos.de educadores e outros coletivos

~~~~~~~~~~~-- -
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organizados, voltados para as questoes socioambientais nas instituicoes pubilcas, socials e

privadas;

IX - 0 fomento e fortalecimento da integracso entre ciencia e

tecnologia e da cidadania, em especial 0 estlmulc a edocao de praticas susrentavels que

minimizem os impactos negativos sobre 0 ambiente;

X - 0 desenvolvimento de programas, projetos e ayoes de

Educacao Ambiental integrados as mudancas climaticas, it gestso da qualidade dosrecursos

hidricos, do solo e do ar, ao manejo dos recursos florestais, aprotecao da fauna silvestre e

domestica, ao zoneamento ambiental e ao uso e ocupacao do solo, ao desenvolvimento

urbano, agestae dos residuos s6lidos, do esgotamento sanitario e do saneamento ambiental,

ao planejamento dos transportes, ao ecoturismo, ao desenvolvimento das atividades

agrfcolas e das atividades industrials, ao desenvolvimento de tecnologias e ao consumo e a
defesa do patrimonio natural, hist6rico e cultural.

ARTIGO 90
- As acoes, projetos e programas vinculados a

Polftica Municipal de Educacao Ambiental devem ser desenvolvldos em processos

fonnativos, por meio das seguintes linhas de aruacao inter-relacionadas:
..~,

1- capacitacao e formacao de recursos humanos;

II desenvclvirnento de estudos, pesquisas e

experimenracoes;

III - gestae participativa e compartilhada, a fim de promover

uma avallacao da eficaciada Educacao Ambiental;

IV - producao e ampla divulgacao de material educativo;

V - acompanhamento e avaliacao.

ARTIGO 10 - A capacitacao de recursos humanos se dare

com base nas seguintes dimensoes:

I

especializacao e atualizacao do
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de todas as areas, bern como no atendimento da demanda dos diversos segmentos da

socledade no que diz respeito aproblematica ambiental.

II - preparacao de profissionais orientados para as atividades

de gestiio ambiental.

ARTIGO 11 - As aczes de estudos, pesquisas e

expcrimcntacao serao direcionadas para:

I - 0 desenvolvimento de tecnologias sociais, instrumentos e

metodologias, visando arnobilizacao social e aincorporacao da dimensgo socioambiental,

de forma multi, inter e transdisciplinar nos dlferentes niveis e modalidades de ensino;

II - a construcao e a dtfusao de conhecimentos, tecnologias

limpas e/ou alternativas e informacoes, visando e estimulando a participacao da sociedade

na formulacao e execucao de pesquisas relacionadas aqucstso socioambientaI;

III - a busca de alternativas curriculares e metodologicas de

capacitacao e formacao na area socioambiental.

ARTIGO 12 - Entende-se por Educecao Ambiental formal

aquela descnvolvida no campo curricular e atividades extracurriculares das instituicoes

escolares publicas, privadas e comunitarias de ensino englobando a educacao basica,

educacao mfantil, ensino fundamental e medic, educacao superior, educacao especial,

educacao tecnica-profissional e educacao de jovens e adultos.

§ 10
_ A Educacao Arribiental a ser desenvolvida em todos os

niveis e modalidades de ensino da cducacao basica caracterizar-se-a como urna pratica

educativa integrada, continua e permanente aos projetos educacionais desenvolvidos nas

Instinncoes de ensino, incorporada ao Projeto Politico Pedagogico das Escolas.

nservacgo do meio ambiente e ampIiar para

ducativast

,
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§ 3° - A Educacao Ambiental naD deve sec implantada como

disciplina especifica no curricula de ensino, devendo ser inserida de forma transversal no

ambito curricular.

§ 40 - A Educacao Ambiental no ambito escolar deve respeitar

e valorizar a historia, a cultura e 0 arnbiente para eriar uma identidade propria, fortalecendo

a cultura local e reduzindo preconceitos e desigualdades, incorporando atividades que

valorizem a integracao, 0 envolvimento e a participacao na realidade local e estimulando

vivencies nos meios naturais por meic de visitas monitoradas e estudos de campo para que

estas se tornem concretas na formacao do entendimento de ecossistema e suas inter

relaczes.

§ 5° - As atividades pedagogicas teorico-praticas devem

priorizar questoes relativas ao meio arnbiente local, ouvida a respective comunidade na

identificacao dos problemas, busca de solucoes, consclentlzacao e sensibilizacao.

§ 6° - Os professores em atividade, tanto da rede publica

quanto darede privada, em todos os niveis e em todas as disciplinas, deverao complementar

sua formacao a fim de que a dlmensao ambiental conste em seus curriculos de formacao de

professores, considerando as politicas de cducacao do municipio.

ARTIGO 13 - Entendem-se par Educacao Ambiental nao

formal as acoes e praticas educativas voltadas a senslbilizacao, consclentizacao,

mobilizacao e formacao coletiva para protecac e defesa do meio ambiente e melhoria da

qualidade davida.

Paragrafo unico - 0 Poder Publico em nfvel municipal

incentlvarae criara instrumentos que viabilizem:

I - a dlfusso, nos meios de comunicacao de massa, em

programas e campanhas educati acerca de temas relacionados ao meio ambiente;

romo9~ de acoes educativas, por meio da

comunlcacao, para mobilizar . ndir a Educacao Ambiental;
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III - a execucao de programas e atividades vinculadas a

Educacao Ambiental nao formal;

IV- 0 apoio e a participacao de empresas publicas e privadas

no desenvolvimento de programas de Educacao Ambiental em parceria com a escola, a

universidade, as Organizacoes nao Govemamentais, coletivos e redes;

V - a sensibilizacao da socledade para a importancia da

participacao e acompanhamento da gestae ambiental nas Bacias Hidrograficas, Bicrnas,

Unidades de Conservacao, Territories e Municfpios;

VI - a valorizacao e incorporacao da cultura e dos saberes das

populacdes tradicionais, agricultores familiares, extrativistas, mineradores, produtores

primaries, industriais e demais setores, movimentos socials pela terra e pela moradia nas

praticas de Educacao Ambiental, bern como a contribuicao na mobilizacao, senslbilizacao,

e na formacao ambiental dos mesmos;

VII - 0 desenvolvimento de projetos ambientais sustentaveis,

elaborados pelos grupos e comunidades;

VIn - a insercao do componente Educacao Ambiental nos

programas e projetos financiados por recursos publicos e privados;

IX - a Educacao Ambiental de forma cornpartilhada e

integrada as politicas publicas;

X - a formacao em Educacdo Ambiental para os membros das

instancias de controle social, como conselhos, comites de bacias e demais espacos de

pertfcipacao publica, a fim de que possam utiliza-la como instrumento de gestae publica

pennanente nessas instancias.

ARTIGO 14 - 0 Municipio de Cabreuva define nesta Lei

Municipal as diretrizes, nonnas e criterios para a Bducacao Ambiental, respeitados os

princfpios e objetivos da PoIitica N . . I de Educacao Ambiental, Politlca EstaduaI de

pertinentes e em vigor.

\
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PREFEITURA MUNICIPAL D

ARTIGO 15 ~ Os orgaos gestores responsaveis pela

coordenacao e execucao da Politica Municipal de Educacao Ambiental de Cabreuva serao

as Secretaries Municipals responsaveis pelas pastas da Educacao e do Meio Ambiente,

participando tambem cia execucgo as demais Secretarias Municipais, garantindo assim a

integracso, transversalidade e interdisciplinaridade nas acces.

ARTIGO 16- Sao atribuicoes dos orgaos gestores:

I - implementar 0 Programa Municipal de Educacao
Ambiental.

II - articular, coordenar e supervisionar os programas e pIanos

na area de Educacao Ambiental, em ambito municipal.

17 - E·~""':'ei;-:en::·frara em vigor na data de sua

publicaceo, revogando-se todas as dis siyoes em ' io.

m 05 de outUb~e. 2017.

NRIQUE MARTIN \
P,refeit

Publicada no Diario Oficial Eletronico do Municipio. Arquivada no Setor de Expediente
da Prefeitura de Cabreuva, em 05de~rode 2017.
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