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LEI MUNICIPAL NC'. 547/2021, DE 05 DE MAIO DE 2021.

Disp6e sobre a aprova€ao do Plano
Municipal de Educa€ao instituindo a
Politica de Educa€ao Ambiental no
Municipio de Sao Tuliao.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SAO ]ULIAO, Estado do Piaui, no uso de suas atribul€6es
que ties sao conf eridas pela Constituicao Federal, Coustitiii€ao Estadual e Lei Organica do
Murricipio, taco saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguintc Lei:

TiruLO I
DA EDUCACAO

Capfulo I
Das disposi€@es preliminares
Art. 1`` - Fica instituida, mos termos deste lei, a Politica de Educacao Ambiental no Municipio
de Sao Julrio, que estabelece os principios e os objetivos da liducacao Ambiental e define
as diretrizes e instrumentos para a sua implanta€ao.

Art. 20 - A Educa€ao Ambiental devera contemplar nao sd a relacao de causalidade, mas a
interdependencia, a interconectividade e as totalidades dos sistemas, cousiderandorse
entao como paradigma para efeito desta Lei, a visao de mundo holistico ou paradigma
eccissistemico.

Art. 3° - A Educacao Ambiental deve promover o desenvolvinento integral e a excelencia
a qualidade de vida tendo como resultado pratico a relacao pacffica das pessoas consigo
mesmas, com a sociedade e com o meio ambiente, nao devendo ter urn carater dogmatico
e/ ou doutrinador e / ou repressor.
Art. 40 - A Educa€ao Ambiental e urn tema essencial e permanente da educngao, devendo
estar presente de forma artii`ulada e transversal em todos os niveis e modalidades do
processo educativo, em carater formal e nao formal.
Capitulo 11

Das defini€6es
Art. 5° - Para os efeitos da presente Lei serao adotadas as seguintes defini¢6es:

I - Educa€ao jLinbiental: Iintende-se Educa€ao Ambiental como urn tema tralisversal dr
educacao que ten como Ofjetivo o ensino, a aprendizagem, a pesquisa, a produ€ao de
coithecimentos e a promo¢ao da cultura de pan individual e coletiva, que evidenciem as
rela€6es entre seres vivos, a naturezfl e o universo na sua complexidade;
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11 - Sustentabilidade: Coni.unto de ac6es destinadas a criar, a manter e aperfei€oar as
condi€6es de vida, visando a sua continuidade e atendendo as necessidades de gera¢ao

presents e das futuras, de tal forma que a natureza seja: mantida e enriquecida in sua
capacidade de regenera€ao, reprodngao e coevolucao;
Ill - Visao Holistica: A visao holistica e a visao de mundo que contempla o estado de
totalidade, integra€ao, inter-relacao e interdependencia de todos os fen6menos, tais como
os fisicos, biol6gii`os, soi`iais, eeon6micos, ambientais, oulturais, psicol6gicos e espirituais;

IV - Qualidede de vida: Coni.unto das condic6es harmonicas de vida, considerando os
aspectos individuais, coletivos e ambientalmente integrado;
V - Educacao Formal: A Educa€ao Formal caracterizd-se por ser estruturada e desenvolvida
em institui€6es pr6prias como escolas da educa€ao basica e instituic6es de ensino;
VI - Educa€ao nao Fornral: A Educa€ao nao Formal pode ser definida como qualquer
ilriciativa educacional organizada e sistematica, que se realiza fora do sistema formal de
ensino;
VII - Diplomatico: Metodo de trabatho utihizado nds coiiJ:erencias, no qual as resoluc6es
decorrem da busi`a pacffica na solu€ao dos conflitos socioambientais;

VIII - Interativa: Abordagem interpessoal baseade na constru€ao coletiva do conhecimento
e numa lideran¢a compartilhada, apoio mrfua, troca afetivas, dialogo, coesao e inclusao
social.

Capitulo Ill
Dos principios bisicos da educa€ao ambiental
Art. 60 -Sao princtpios basicos da educacao:

I - 0 enfoque humairista, holistico, democfatico e interativo;

11 - A concepeao do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependencia
entre o meio natural, o socioecon6mico e o cultural, sobe o enfoque da sustentabilidade;
Ill - 0 pluralismo de ideias e concep€6es pedag6gicas transdisciplinares, que propiciem o
surgimento de novos paradigmas;
IV - A vinculapao entre a etica, a educa¢ao, o trabalho, as praticas sociais e o meio ambiente;

V - A garantia da continuidade e permanchcia do processo educativo;
VI - A permanente avalia€ao critica do processo educativo.
VII -Abordagem articulada das questoes ambientais locals, regionais, nacionais e globais;

VIII -0 reconhecimento e o respeito a pluralidade e diversidade individual e cultural.
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Capitulo rv
Dos objetivos fundamentais da educa€ao ambiental.
Art, 7D - Sao otry.etivos fundamental da educacao ambiental:

I - 0 deseiwolvimento da compreensao integrada do meio ambiente, nas §uas mrfutiplas e
complexas rela€6es, envolvendo aspectos ecol6gicos, politicos, psicol6gicos, sociai§,
econ6micos, cientfficos, culturais e 6ticos;

11 - A garanth da democratiza€ao dos contendos e de acessibilidede e transparencia das
informat`6es ambien tais;

Ill - a estinulo a o fortalecinento para o desenvolvimento a constru¢ao de uma consciencia
critica da problematica socioambiental;
IV - 0 incentivo a partiripacao individual e coletiva, permanente e respous6vel, na
preserva€ao do equilibrio do meio ambiente, intendendo-se clefesa da qualidade ambiental
como valor inseparavel do exercicio da cidadania;

V - 0 estinulo ft cooperapao entre as regi6es do municipio de Sao Juliao, com vistas a
constrngao de sociedade ambientalmente equllibrada, fundada nos principios da
sustentabilidade e baseada mos conceitos ecol6gicos;
VI - 0 fomento e o fortaleeimento da integraqao com a ciencia e a tecnologia;

VII - Ofortalecimento da cidadaria, autodetermina¢ao dos povos asolidariedade e cultura
de paz como fimdamentos parao fufuro da humanidade;
VIII - A coustrngao de visao geral sobre a tematica ambiental, qua propirie a complexa
relacao dinamica de fatores como paisagem, bioma, clima, processos geol6gicos e ac6es
antr6picas, considerando os aspectos socioecon6micos, politicos, 6ticos e culturais;

IX -A promocao do cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos ecossistemas, a
justice econ6nrica, a equidade social 6tica e de g&iero, o dfilogo para a convivenda e a paz;
X - A promocao dos conhecimentos de grupos sociais, que utilizam e preservam a
biodiversidade;
XI - Promover praticas de conscientiza€ao sobre os direitos e ben-estar dos animais,
cousiderando a prevencao, a redu€ao e eliminacao das causas de sofrimentos fisicos e
mentais dos animais.

TfTULO 11

DA pOLirlcA DA EDucACAO AMBIENTAL
Capitulo I
Das disposi€@es gerais

Art. 8° - A politica municipal de educa€ao ambiental envolve em sua esfera de acao, alem
de 6rgaos e identidade integrantes Sisterm Nacioml de Meio Ambiente (SISNAMA), as
instifuic6es ptibhias e privadas do sistema de ensino, 6rgaos pthliros do estado, do
municipio e todas as secretarias municipais, envolvenclo i.onsethos municipais, os meios de
comunica¢`ao e demals segmentos da sociedade.
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Art. 90 - As atividades vinculadas a Politica Municirlal de Educacao Ambiental devem sex
desenvolvidas na educa¢ao formal, por meio das seguinles linhas de atua€ao inter-

relaciondas:
I - Formacao de reoursos humanos;
11 - Desenvolvimento de estudos e pesquisas;

Ill - Prodngao do material educativo;

IV - Acompanhamento e avalia¢ao;
V - Desenvolvimento de Prq}.eto Transclisciplinar de Educa€ao Ambiental, com a anuencia
do coapo docente, coordem€ao e dire€ao e devera estar a disposiqao de todo o municipio
que solicite vista.

§ 1° - Nas atividades vinculadas a Polftica Municipal de Educa€ao Ambiental serao
respeitades dos principios e objetivos fixados For esta lei.
§ 20 -A formacao dos recursos humanos voltar-se-a para:

I - A inL`orpora€ao da dimeusao ambiental durante a forma€ao continuada dos educadores
de todos os niveis de modalidades de eusino;

11 - A atua]izat.ao de todos os profissionais em questoes socioanbienfais;
Ill - A prepara¢ao dos profissionais orientados para as atividades de gestao ambieutal;

IV - 0 atendimento das demandas dos diversos §eglnentos de sociedade, no que diz
respeito a problematica ambiental.
§ 3° - As a¢6es dos estudos e pesquisas voltar-se-ao para:

I - 0 desenvolvimento de instrumentos e metodologias, incorporando a dimensao
sodoambiental de lorma transdisciplinar iios diferentes niveis de eusino, promovendo a
participacao das po|]ulap6es interessadas na formulaGao e execucao de pesquisas na
questao socioambiental;
11 - A difusao dos conhecimentos e das informac6es sobre a questao sodoambiental;

Ill - A busca das altemativas curriculares e metodol6gicas de capacitacao socioambiental,.
IV - 0 apoio a ihiciativas e experiencias locais e regionais com a produ€ao do material
educativo.

Caprfulo 11

Das diretrizes da politica ambiental
Art. 10 - Sao diretrizes da Polftica Muriicipal de Edura¢fro Ambiental:

I - Promover a participa€ao da sociedade mos processos de educfl€ao ambiental;

11 - Estimular as parcerias entre os setores pdblico e privado, as entidades de classe meios
de coniunicacao e clemals segmentos da sociedade em projetos que promovam a mellioria
da qualidade de vida da popula€ao;
Ill ~ Promover a inter-rehaL`ao entre proressos e tecnologias de informa¢ao e da
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comunicacao, e as demais areas do conhecimento, amphando as habilidades e
competencias, envolvendo as diversas linguagens e formas de expressao para a constru¢ao
da cidadanra;
IV - Fomentar e viabihizar ac6es educativas nas Unidades de Couservacao, parques e em
outras areas verdes destinadas a conservapao ambiental, respeitando as potencialidades de
cada irea;

V - Promover a Edurai`ao Ambiental em todos os niveis de ensino e o engajamento da
sociedade na i-onservat`ao, recuperacao e melhoria do meio ambiente;

VI - Propor c oferecer instnmentos para a eficatia e efetividade desta Lei;
VII -Promover a formacao i-ontinuada, a instrunentaliza€ao e o treinamento cle professores
e dos educadores ambientais;
VIII - Fachitar o acesso a informa€ao do inventario dos recursos naturais e culturals do

Mur,idpio;
IX - Desenvolver ac6es articuladas com cidades integrantes da Regiao com os govemos
estadual e federal, visando equacionar e buscar solucao de problemas de interesse comum
no quesito educapao ambiental,

Capitulo Ill
Da educagfro ambiental no ensino formal
Art. 11 - Entende-se por Educa€ao Ambiental no eusiiio formal, desenvolvida no ambito
dos ourriculos das institui€6es escolares priblicas e privada, englobando:

I - Educa€ao bdsica: infantil, fundanental e medio;
11 - Iiducat;+ao Especial;

Ill - Educacao Superior,.
IV - Educa€ao Profissional;
V -Educacfro de joveus e adultos.

Art, 12 - A educa€fro Ambiental sera desenvolvida como uma pratica educativa integrada,
ccmtinua e permanente em todos os nivof s e modalidades do ensino formal.

Paragrafo tirrico. A Educacao Ambiental nao deve ser jmplantada como uma disciplina
especifica no curTiculo escolar.

Art. 13 - A dimensao socioambiental deve constar dos curriculos da formacao dos
professores, em todos os itiveis e em todas as disriplirms.
§ 1L` - Os professores em atividade devem receber formapao complementar iu sua area de
atuatTao, com prop6sito de atenderem ddequadamente ao cumprimento dos principios e
diretrizes de Politica Muriicipal de Educa¢ao ambiental.
§ 2° - A dirapao e coordenacao das iiistitui€6es de ensino deverao der ciencta do corpo
docente sobre a lei, a cada ano letivo, no planejamento a incentivando a elahora€5o dos

projetos politicos pedagdgicos transdisciplinares.
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Art. 14 - A autorizapao e a supervisao do funcionamento das institui€6es de eusino e dos
seus cursos, nas redes piibhii`as e privadas, observarao o cumprimento do dispctsto mos
artigos 12 e 13 desta Lei.

Capitulo IV
Da educasao ambiental no ensino nao formal
Art.15 -No desenvolvinento da Educa€ao Ambien[al nao formal, o poder ptiblico, em nivel
municipal, incentivara :

I - A difusao, atraves dos meios de comunicacao, de programas educativus e das
informa€6es acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
11 - A participacao das escolas, universidades, organiza€6es govemamentals e nao

govemamentaisnaformula¢aoeexecut`aoeatividadesdaEduca¢aoAmbientalnaoformal,.

Ill - A participa¢ao das empresas ptiblicas e privadas no desenvolvinento dos progranas
de Educacao Ambiental em parceria com escolas, universidades, organiza¢6es
governamentals e iiao govemaneiitais, cooperativas e assor:iac6es legalmente constituidas;

lv - 0 trabalho de s€usibiliza€ao junto a popula€ao,

TirtJLO Ill
DA EXEcu¢AO DA pOLirlcA MUNlclpAL DE EDucACAO AMBIENTAI.
Art. 16 - A Politica Municipal de Educacao Ambiental Sera executada por instituiceies

priblicas e privadas do sistema de eusino, e 6rgaos priblicos do Municipio, envolvendo
Conselhos Municipais, entidades de classe, os meios de comunicacao e demais segmentos
da sochedade.

Art. 17 - Como parte de iLun processo educativo amplo, a Educa¢ao Ambiental se realizara

pela contnbuieao des varias instituic6es, na forma desta Lei, incumbindo:
I - Ao Poder Ptiblico, promover a Educa€ao Ambiental em todos os niveis de ensino e dos
6rgaos da adriiinistrapao ptiblica, ben como o engajamento da sociedade nas quest6es
socioanbientals;
11 - As institui¢6es educativas, promover a F`,duca€ao Ambiental de maneira integrada aos

projetos e programas curriculares que desenvolvem;
Ill - Aos Conselhos Municipais, promover o engajamento da sociedade nas ac6es da
Edura¢ao Ambiental, ben como atraves de s-Has delibera€6es;
IV - As empresas e entidacles de classe, promovcr os programas destinados aos

profissionals para incorporar o conceito da sustentabflidade ao ambiente de trabalho, nos
proc'essos produtivos e na logistica reservd;

V - Aos 6rgaos de comunjcacao, pdblicos e privados, promover a Educa€ao Ambiental
&trav6s das diversas midias.

Art. 18 -Para a cousecu¢ao da Polftica Municipal de Educa€ao Ambiental serao os seguintes
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iustrumentos de gestao:
I - Plano Municipal de Educa€ao Ambiental;
11 - Capacitat`ao de recursos humanos;

Ill - Desenvolvimento de estudo e pesquisas;

IV - Produr'ao e divulga€ao de material educativo;
V - Inventino e diagn6stico das a€6es;

VI - Acompanhamento e avalia€ao, For meio de indicadores;
VII - Mecanismos de incentivos;

VIII - Fontes de financiamento;
IX - Parcerias.

§ 1° -a Piano Municipal de Educat'ao Ambiental sera iristitirfulo mediante urn lei, de forma
pdrticipativa e revisao peri6dica.

§2°-Osprogranas,projetosea€6esconstantesdoPlanoMunicipaldeEdufapaoAmbien[al
serao financiados por recursos da Secretaria Municipal de Educacao em parceria com a
Sei`retaria do Meio Ambiente e Recursos Ifidricos quando se relacionarem com ensino

priblico municipal.
§ 3° - Os progralnas, proj.etos e ac6es constantes do Plano Municipal de Educacao Ambiental
serao financiados pelos recursos do erario municipal, atrav6s do Fundo Muriicipal do Meio
Ambiente a de oiitras fontes de financiamentos, quando se relacionarem com outras a€6es
de curtho ambiental.
Art. 19 - A elei€ao dos planos e progranas, para fins de alocacao dos recursos ptiblicos,
viniulados a Politica Municipal de Educ'a€ao Ambiental, deve ser realizada levando-se em
i'onta os seguintes crit6rios:
I - Conformidade com principios, otry'etivos e diretrizes desta Lei;

11 - Prioridade aos 6rgaos integrantes da Secretaria Municipal de Educacao;

Ill - Economicidade medida pela relacao entre a magnitude dos recursos a alocar, a

qualidade do processo educacional e o retomo soc`ial propiciado pelo plano ou programa
proposto.
§ 1° - Na eleicao que se refere o copi/I deste artigo devem ser contempladas de forma
equitativa Planos, progranas e projetos nas diferentes regi6es do municipio.

§ 2° - A legisla€ao or€amentdria, tributaria e ambiental deveTa incorporar as diretrizes e
prioridades contida nesta Lei.

§ 3t' - Urn parte dos recursos do Fundo Municipal de Meio Aiiibieiite serao destinados
prioritariamente para a Eduracao Ambiental nao formal, sem prejuizo da dota€ao
orcamentata da Secretaria Muhiripal de Educa€ao.
Art. 20 - Os pianos, programas e ap6es devem identificar os problemas ambientais do
Murticipio em relacao a:
I - Areas verdes nas escolas e na regino;

c,

PREFEITLJRA MUNICIPAL DE S^O JULI^O - PIAU±
CNPJ: 06.553.846/0001*5 Adm.: a poyo 6 a poder
Praca Jaime Leopoldino, N°.100, Centre, Sao Julifro -Pl, CEP:
64670-000. Site: www.saoiuliao.Di.aov.br E-mail:

SAOJULIAO.Pl
8 pNq E O mote

prefeiturasaoiuliaooi@hotmail.com

11 - Conhecimento e combate a I)olui€ao em todas as suas formas (ar, solo, agua,
eletromagrfetica),.
Ill - Grau de inclusfro e exclusao social;

IV - Protecao dos bans anbientals (solo, subsolo, fauna, flora, ar, agua);
V - Polfticas de urbenizacao da cidade e da regiao;

VI - Avaliar ac6es ambientais propostas pelos movimentos em defesa do meio anbiente,
em especial as previs[as na Agenda 21;
VII - At`6es relacionadas a reciclagem de residuos;
VIII -Protecao das aguas e medidas para o combate a escassez hidrica;

IX - Sensibilizat`ao aos modelos de consumo e padrao civilizat6rio da sociedade;

X - Outras questoes ou fatores ambientals.
Art. 21 - Os programas de assistencia tecnica e financeira relativas a meio ambiente e
educacao, em liivel mimicipal, devem alorar recursos as a€6es de Educacao Ambiental.

TiruLO IV
DAS DISPOSIC6ES TRANSIT6RIAS E FINAIS
Art. 22 - 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei no que for necessario.
Art. 23 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sao Tuliao, Estado do Piaui, 05 de maio de 2021.
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Sancionada, registrada e publicada, aos cinco dias do mss de maio de dois mil e vinte e
urn (05/Oty2021), nesta Secretaria Municipal de Planejamento, Gestao e Finangas.
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