SERVIçO PÚBUCO MUNICIPÁL

PREFEITURA MUNTCIPAL DE MORADA NOVA
GABINETE DO PREFEITO
LEI N" 1.808, DE 01 DE JUNHO DE 2O17.

Dispõe sobre a criação do "Programa
Certificação Escola Verde" no âmbito
das Escolas Públicas Municipais, e dá
outÍas providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA. Faço saber que

a
Câmara Municipal de Morada Nova aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. ío Fica criado o "Programa Certificaçáo Escola VeÍde" no âmbito das
escolas públicas municipais.

Parágrafo único. Fica autorizado o estabelecimento de pârcerias entre o
lvlunicipio de Moradâ Nova, por meio do lnstituto do lvleio Ambiente de Morada Nova
e com a
- ll\rAMN e da Secretâria dê Educação, com a iniciativa privada
pÍevistos
nesta
Administraçáo Direta e lndireta, com vistas a âlcançar os objetivos
Lei.

Art. 20 O Programa será contínuo e consiste na concessâo de certificação
ambiental para as escolas públicasdêste Municipio que desenvolverem projetos e
ações para educação ambiental e uso sustentável dos recursos naturaas.
§ ío O processo de implantaçáo, funcionamento e controle das atividades
que visam conferir o "Certificado Escola Verde'será de rêsponsabilidade do lMANilN,
enquanto a avaliaçáo das escolasserá realizada conjuntamente pelo IMAMN e pela
Secretaria Municipal de Educação.

§ 20 A concessâo da Certificaçáo Ambiental de que trata esta Lei ocorrerá
anualmente.

§ 3ô A adesão das escolas ao Programa será realizada anualmente, em
prâzo a ser estipulado pelo lnstituto do Meio Ambiente de Morada Nova.
§ 40 A cerimônia de outorga da Certificaçáo Ambiental deverá ocorrer na
Semana do Mejo Ambiente, segundo o calendário oficial do Município.

Art.30 As escolas participantes dêverâo atender aos seguintes eixos
temáticos ao longo do programa:
|

ll

-

Educaçáo Ambiental;

-

Gestâo Ambiental EscolaÍ.
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Art.40 Os critérios de avâliação e de premiaçáo do "Programa Certificado
Escola Verde" serão estabelecidos por meio de ato normativo a ser expedido pelo
lnstituto do Meio Ambiente de l\rorâda Nova.

Art. 5' As despesas decorrentes da execuçâo desta Lei correrâo por
conla das doteções orçamentárias prôprias, a serem incluídas na Lei Orçamentária
Anual.

Art.60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, ficando
revogadas as disposrçoes em contrário.

PAçO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, em 01 de junho
de 2017.
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