
Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19) 3642.1021 - Fax 3642.1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata _ SP

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)
CNPJ 44.831.733/0001.43 Inscrição Estadual: Isenta

LEI N° 2.221 DE 22 DE JUNHO 2016

"Dispõe sobre a criação do Programa Selo Escola Verde na Rede
Municipal de Ensino".

SAMUEL DA SILVA BINATI, Prefeito do Município de Águas da
Prata - (Estância Hidromineral), Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte

LEI:
Art. 1° - Cria o Programa "Selo Escola Verde" na Rede Municipal de

Ensino.

Parágrafo Único - Fica autorizado o estabelecimento de parcerias
público-privadas entre a Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente com a iniciativa privada e com órgãos públicos da
administração direta e indireta.

Art. 2° - O programa consiste na certificação ambiental para
escolas do Município que desenvolverem projetos e ações para educação
ambiental e uso sustentável dos recursos naturais.

li 1° - O processo de implantação, funcionamento e controle de
atividades para conferir o "Selo Escola Verde" às escolas, poderá ser
acompanhado por um comitê gestor presidido pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, e ter como secretaria executiva a Secretaria Municipai de Educação.

li 2° - A certificação ambiental para as escolas ocorrerá a cada
dois anos.

~ - O prazo para inscrição de escolas no programa ocorrerá em
data que poderá ser estipulada pela Secretaria Municipal de Educação, não
havendo necessidade da reinscrição de escolas já participantes do programa.

li 4° - A cerimônia de outorga dos certificados ambientais e de
presença de todas as escolas, instituições públicas ou privadas, envolvidas no
programa, deverá ocorrer na semana do dia 5 de junho, data que contempla a
Semana do Meio Ambiente destinada ao alunado da Rede Municipal de Ensino. /.
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Art. 3° - As escolas participantes deverão atender os seguintes
temas ao longo do programa:

•

1-
meio urbano;

I1-
III-
IV-

combate à dengue e outros vetores de doenças comuns no

promoção do saneamento ambiental;
desenvolvimento sustentável;
gestão ambiental.

Art, 4° - A certificação ambiental "Selo Escola Verde" de que trata
esta Lei obedecerá a três categorias, que dependerá da pontuação conferida na
média aritmética do resultado de três avaliações:

~ - Quanto às avaliações que valerão de O a 10 pontos cada:

1- avaliação didático-ambiental;
I1- avaliação de mobilização ambiental;
I11- avaliação de desenvolvimento ambiental.

~ - Quanto à certificação ambiental:

1- Selo Verde, para pontuação maior que 8 a 10 (oito a dez);
I1- Selo Amarelo, pontuação entre 6 a 8 (seis e oito);
III- Selo Vermelho, pontuação menor que 6 (seis).

~ - As avaliações deverão ser conduzidas pelo comitê gestor do
programa.

~ - A escola que atingir o Selo Verde receberá uma premiação,
que poderá ser estipulada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Secretaria Municipal de Educação.

Art, 50 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias, a serem incluídas na Lei
Orçamentária Anual.

Art, 6 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos vinte e
dois dias do mês de junho de dois mi e dezesseis.

Samuel da
Prefeito
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