
Preleiturc de
Prefeitura de Cabreuva

Gabinete da Prefeito

Rua Floriano Peixoto, nQ 158, Centro
Cobreovc/Sf> - CEP: 13315-000

Tel.: 11-45288301
sec.gabinefe@cabreuva.sp.gov.br

www.cabreuva.sp.gov.br

LEI N' 2.160, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.

"Instltul 0 Programa Municipal de
Educaeao Ambiental de Cabreuva 
PROMEA".

"ENRIQUE MARTIN, Prefeito do Municipio de Cabreuva, Estado de Sao Paulo,
usando das atribuicoes que Ihe sao conferidas por Lei;

Faz Saber Que, a Camara Municipal de Cabreuve, aprovou e ele Sanciona e
Promulga a seguinte lei:

Art. 10 Fica Instituldo 0 Programa Municipal de Educacao Ambiental de Cabreuva 
PROMEA - Cabreuva, a ser executada em conformidade com os princfpios, objetivos
e determinacoes da Politica Municipal de Educacao Ambiental.

Art. 22 Para fins desta lei entende-se par educacao ambiental os processos por meio
dos quais 0 indfviduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilldades, atitudes e competenctas voltadas para a conservacao do meio ambiente,
bern de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.

Art. 32 0 Programa Municipal de Bducacao Ambiental de Cabreuva tera como
diretriz 0 desenvolvimento de temas especfficos do municipio, vivenciados pela
populacao e que exercern tnfluencia na qualidade de vida das pessoas, em especial,
a blodlversldade, 0 combate a poluicao, a preservacao dos recursos hidrlcos, 0

consumo sustentavel, 0 usc do solo, 0 usc racional da ague, a Importancia do
saneamento basico, resfduos s6lidos e arborizacao urbana.

Art. 42 0 Programa Municipal de Educacao Ambiental de Cabreuva tern os seguintes
objetivos:

I. Estabelecer urn processo de educacao ambiental humamsta, democratica
e participativa;

II. Inserir a educaceo ambiental nas agendas dos orgaos publicos e privados
do municfpio;

Ill. Integrar todas as pessoas e
Amblental:

IV. Qualificar a comunidade para que pea sustentabilidade de forma
critica e reflexiva;
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V. Ampliar a participacao social nas tomadas de decisao na gestae do meio
ambiente.

Art. 52 Sao potenciats participantes do Programa Municipal de Educacao Ambiental
de Cabreuve:

L em ambito formal: aquela desenvolvida no campo curricular e ativtdades
extracurriculares das lnstituicoes escolares publicas e privadas de ensino
englobando a educacao basica, educacao Infantil, enstno fundamental e
medio, ensino superior, educacao especial, educacao tecnica-profissional e
educacao de jovens e adultos.

II. em ambito nao formal: organs publicos, empresas do setor privado,
entidades do terceiro setor, usuarlos dos services publicos, em especial dos
parques publicos, centros de educaceo ambtental e bibliotecas.

Art. 6Q Sao linhas de aC;ao norteadoras para 0 planejamento e desenvolvimento de
projetos no ambito do PROMEA Cabreuva:

I. Capacitacao para a formacao de educadores ambientais:

II. Contato e aprendizagem com a natureza, atraves de visitas Interativas em
espacos naturais, como parques, bosques, mata clliar, rios e outros;

III. Orientacao e plantio de espectes arb6reas natives:

IV. Importancia da protecao da mata ciliar;

V. Interacao sensorial com a fauna e flora da Mata Atlantica e Cerrado:

VI. Incentive aconstrucao de hortas comumtartas e cornpostagem:

VII. Incentivo ao consumo sustentavel de alimentos e nao utfbzacao de
agrot6xicos;

VIII. Esportes ao ar livre como camlnhadas, trilhas e p~;g~QCl~ isticos;

IX. Arrecadacao de sementes e producao de muda .

X. Plantio de mudas para cada nascido no munici Io:

XL Reconhecimento da arvore "Cabreuva":
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XII. Capacitacao sobre Guarda responsavel de animals domestlccs e cao
cornunltario:

XIII. Enfoque na dtfusao de tecnlcas de boas praticas agroambientais - Municipio
sustentavel:

XIV. Enfoque na importancia da biodiversidade, em especial aSerra do [api e a
Mata Atlantica e Cerrado;

XV. Enfoque na protecao das nascentes, mata ciliar e gestae das aguas, em
especial aos mananciais de abastecimento do municipio: Ribeirao Pirai e
Ribeh-ao Cabreuva, alem do Rio Ttete. importante rio regional;

XVI. Uso racional e reutihzacao da agua:

XVII. Enfoque na questao da queimada urbana e na quaHdade do ar;

XVIII. Enfoque em fragilidades do usa do solo, como deslizamentos e alagamentos;

XIX. Enfoque em potencialidades do usa do solo;

XX. Enfoque em gestae participativa na arborlzacao urbana;

XXI. Enfoque na Estacao de Tratamento de Esgotos, destacando sua Importancta
e tornando publica sua existencia:

XXII. Enfoque em Resfduos S6lidos, promovendo acoes de sensibthaacao e
mobtltzacao para a coleta seletiva do municipio;

XXIII. Descarte adequado de oleo comestivel, pilhas e baterias, eletrtmlcos, pneus,
resfduos volumosos e resfduos da construcao civil;

XXIV. Incentivo areciclagem de materials:

XXV. Unlfzacao dos espacos como a sala verde, ° espaco de Educacao Ambiental
"Edgar Taveiros de Caires" e a van de educacao ambiental.

Art. 7Q As estrategtas para execucao do Programa Muni~ci'E!!au;J'"l'1~

de Cabreuva sao:

1. Articulacao constante e permanente entre "'aNi"'"
Educacao, Meio Ambiente, Agronegocio e Def Ci ara 0 planejamento,
estruturacao, divulgacao e execucao das al1- de educac ambiental;
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II. Apoio das demais secretarias municipals na execucao das ac;5es;

III. Articulacao constante e permanente entre as secretarias municipais e as
escolas estaduais, objetivando parcerias para 0 desenvolvimento e
implantacao de projetos de educacao arnbiental que atendam aos alunos
integrantes do ensino fundamental II, ensino medic e Educacao de [ovens e
Adultos (EjA).

Art. 0" a Programa Municipal de Educacao Ambiental de Cabreuva tern seguinte
metas:

I. Desenvolver projetos de educacao ambiental que sejam trabalhados de
forma permanente e continuados;

II. Apoiar projetos ambientais voltados para as questdes locals, do municipio de
Cabreuva e regiao:

III. Trabalhar com conceitos e conhecimentos voltados para a preservacao
ambiental e uso sustentavel dos recursos naturais;

IV. Desenvolver aedes com base no calendario de datas comemorativas
ambientais e educacao ambiental transversal;

V. Desenvolver aedes e projetos educacionais dentro do ambito escolar de
forma transversal- educacao ambiental formal;

VI. Estimular a educaceo ambiental junto acomunidade - educacao ambiental
nao formal;

VII. Fortalecer a sala verde de Cabreuva e estimular a Implantacao de novas salas,
fixas e itinerantes;

VIII. Captacao e dispostcao de recursos financeiros de.fundos estaduais e federais
de meio ambiente para viabilizar as acoes previstas no PROMEA Cabreuva:

IX. Proporcionar educacao ambiental em todos os nfveis educacionais;

X. Promover acoes educativas sobre 0 m . bl te junto aos setores
publicos, privado e entidades do terceiro etor;

Xl. Incentivar programas de educacao ambi nta tados aos tecnicos da
extensao rural, associacfies de produt res, sindic rural, assoclacao
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comercial, as escolas que atendem estudantes da area rural, com temas
relacionados a protecao de mananciais e de areas verdes, as queimadas, a
agroecologia, dentro outros assuntos relevantes para este publico;

XII. Promover a realtzacao de encontros municipais, debates e foruns de forma
regular e permanente como espacos de educacao ambiental:

XIII. Respeitar aos preceitos da Polltica Municipal de Educacao ambiental e
Iegtslacao federal e estadual aplicavels.

Paragrafo untco, Cabera aSecretaria do Meio Ambfente, Obras e Services Urbanos
e a Secretarla da Educacao articular e fomentar a execucao de acoes de educacao
ambiental no municipio e aComissao de Institucionalizacao da Educacao Ambiental
acompanhar 0 cumprimento das metas acima estabelecidas.

Art. 92 As despesas decorrentes da execucao da presente Lei, corrcrno par conta das
dotacoes orcamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 10 0 PROMEA devera ser monitorado e avaliado pela Comissao institulda pela
Portaria n Q 1.645, de 03 de agosto de 2017, ou posterior substituto.

Art. 11 Esta lei entra em
dtsposfcoes em contrano,

pubhcacao. revogando-se as

UVA, em 05 de outubro de 2017.PREFEITURA MUNICIPAL DIE):~

HENRIQUE MARTIN

Publieada no Diano Oficial Eletrtmlco do Municipio. Arquivada no Setor de
Expediente da Prefeitura de Cabreuva, em 05 de outubro de 2017.
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