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DECRETO Nº 046, DE 21 DE JULHO DE 2021. 

 

 

REGULAMENTA A POLÍTICA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, INSTITUÍDA 

PELA LEI Nº 0128 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2004, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA, TOCANTINS, 

no uso de suas atribuições constitucionais e nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica e 

no artigo 3º, inciso X , artigo 18 e artigo 22, todos da Lei Municipal 128/2004,  

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica instituído o Programa Municipal de Educação Ambiental para atender os 

objetivos da Política Municipal de Educação Ambiental, criada pela Lei Municipal 

nº 0128, de 22 de dezembro de 2004, na forma apresentada no anexo único deste 

decreto. 

 

Art.2º. A Política Municipal de Educação Ambiental será coordenada pela Secretaria da 

Educação quanto à "Educação Ambiental Formal" e pela Secretaria do Meio Ambiente 

quanto à "Educação Ambiental Não Formal", observadas as respectivas áreas de 

atuação. 

 

Parágrafo único. As Secretarias da Educação e do Meio Ambiente atuarão de forma 

integrada, conjugando esforços para a implementação da Política Estadual de Educação 

Ambiental. 

 

Art.3º. O Programa Municipal de Educação Ambiental no âmbito formal, além da rede 

municipal de ensino, também se estenderá ao atendimento da rede estadual, escolas 

particulares, profissionalizantes, educação especial e ensino superior quando for 

pertinente ou solicitado pelas instituições de ensino de modo integrado e participativo. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sertaozinho/lei-ordinaria/2015/598/5986/lei-ordinaria-n-5986-2015-dispoe-sobre-educacao-ambiental-institui-a-politica-municipal-de-educacao-ambiental-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sertaozinho/lei-ordinaria/2015/598/5986/lei-ordinaria-n-5986-2015-dispoe-sobre-educacao-ambiental-institui-a-politica-municipal-de-educacao-ambiental-e-da-outras-providencias
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Art.4º. O Programa Municipal de Educação Ambiental deverá ocorrer também no 

âmbito não formal, por meio de projetos estabelecidos pela Secretaria de Meio 

Ambiente, visando o principio da transversalidade, compreendendo as práticas 

educativas voltadas a sensibilização, conscientização, mobilização e formação coletiva 

para proteção e defesa do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. 

 

Art.5º. As ações realizadas no âmbito do Programa Municipal de Educação Ambiental 

deverão ser monitoradas e acompanhadas por meio de relatórios periódicos, conforme 

cronograma de execução. 

Art.6º. Fica instituída a Comissão de Educação Ambiental, a qual ficará responsável 

pela proposição de ações e monitoramento da execução do programa. 

 

Art.7º. O Secretário do Meio Ambiente poderá definir ações e medidas complementares 

para a consecução dos objetivos dos projetos específicos atrelados ao Programa 

Municipal de Educação Ambiental. 

Art.8º. As revisões do Programa Municipal de Educação Ambiental serão realizadas 

mediante atos normativos do Chefe do Poder Executivo. 

Art.9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.10. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS. 

 

 

 

JESUS EVARISTO CARDOSO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE NOVA OLINDA - TO 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO. 

A Educação Ambiental é considerada um dos mais importantes instrumentos de 

política pública, cuja função consiste em disseminar informações e conhecimento 

que busca alcançar um bem maior frente à complexidade e a dicotomia de integrar 

aspectos ambientais e sociais. Avançar sobre o tema da Educação Ambiental, 

portanto, significa compreender a dinâmica social, econômica e ambiental à luz do 

Munícipio que queremos. Em outras palavras, temos que reconhecer que a educação 

ambiental, seja de adultos ou crianças, seja formal, não formal ou informal é uma 

matéria que permeia todos os assuntos que vivenciamos nas residências, nas escolas, 

nas universidades, nas ruas, nos bairros, ou seja, em todas as ações que os seres 

humanos se envolvem.  

Significa tornar a sociedade acessível, não só no plano individual, mas no plano 

coletivo, abrindo caminhos dentro da gestão pública para a participação comunitária 

e, também, para marcar uma cultura orientada por valores ambientais, primando-se 

pela formação de sujeito ecológico. 

2. POLITICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

No processo de construção da Política Municipal de Educação Ambiental, é 

importante frisar o trabalho integrado entre equipes internas do Município (Meio 

ambiente, Educação, Cultura, Habitação, Pessoa com Deficiência, Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano) do Estado (NATURATINS, RURALTINS) e da União 

(Embrapa, IBAMA) e a contribuição de agentes externos, representantes das 

Escolas, comunidades e dos Conselhos (CODEMA), que puderam, nessa etapa, 

mesclar a leitura técnica, acadêmica, social e comunitária, possibilitando um salto 

qualitativo nas questões da educação ambiental do Município de Nova Olinda - TO, 
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uma vez que se pode internalizar as contribuições de agentes públicos de outras 

esferas governamentais, a academia e a sociedade.  

Um resgate histórico da elaboração da Política da Educação Ambiental aponta 

para sete marcos que refletem o processo de construção coletiva da minuta, mas, 

mais do que isso reflete o esforço do governo em aproximar a Política Municipal de 

Educação Ambiental das expectativas, percepções e quereres populares. Além disso, 

a construção da minuta participativa visa torná-la um instrumento de acessibilidade 

e de construção de uma sociedade consciente e culturalmente conhecedora dos 

aspectos ambientais.  

A Política Municipal de Meio Ambiente LEI N°128/2004 e do presente Plano 

Municipal de Educação Ambiental resultou em um texto legal que será o marco 

regulatório das políticas, programas, projetos relacionados à educação ambiental no 

Município de Nova Olinda – TO.  

O Projeto pressupõe a Educação Ambiental por meio do Ensino Formal, Não 

Formal e Informal, executada por instituições públicas ou privadas e evolvendo 

atores públicos, Conselhos Municipais, as entidades do Terceiro Setor, entidades de 

classe, os meios de comunicação e demais segmentos da sociedade.  

Para a articulação do Plano, das Metas, Ações, Programas e Projetos em 

Educação Ambiental o Município reconhece o seguinte entendimento sobre a 

matéria: 

 

2.1. Princípios 

A Política de Educação Ambiental de Nova Olinda – TO, está pautada no 

princípio da visão holística de que a municipalidade é formada da relação 

interdisciplinar e transdisciplinar em sua totalidade e, portanto, extrapola os conceitos 

ecossistêmicos puramente naturalistas atingindo além dos fenômenos ambientais, físicos 

e biológicos aqueles sociais, econômicos, culturais, psicológicos e espirituais.  

Mais do que enxergar a totalidade da cidade, é um dever primário da Educação 

Ambiental garantir a continuidade e permanência do processo educativo e concebe-lo de 

forma ética, diplomática e pluralista. 

2.2. Definições 

2.2.1. Educação Ambiental  
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Entende-se Educação Ambiental como um tema transversal da educação que tem 

por objetivos o ensino, a aprendizagem, a pesquisa, a produção de conhecimentos e a 

promoção da cultura de paz individual e coletiva, que evidenciem as relações entre os 

seres vivos, a natureza e o universo na sua complexidade.  

2.2.2. Sustentabilidade  

Conjunto de ações destinadas a criar, a manter e aperfeiçoar as condições de 

vida, visando a sua continuidade e atendendo as necessidades da geração presente e das 

futuras, de tal forma que a natureza seja: mantida e enriquecida na sua capacidade de 

regeneração, reprodução e coevolução.  

2.2.3. Visão Holística  

A visão holística é a visão de mundo que contempla o estado de totalidade, 

integração, inter-relação e interdependência de todos os fenômenos, tais como os 

físicos, biológicos, sociais, econômicos, ambientais, culturais, psicológicos e espirituais.  

2.2.4. Qualidade de Vida  

Conjunto das condições harmônicas e dignas de vida, considerando os aspectos 

individual, coletivo e ambientalmente integrado.  

2.2.5. Educação Formal  

A educação formal caracteriza-se por ser estruturada e desenvolvida em 

instituições próprias como escolas da educação básica e instituições de ensino superior.  

2.2.6. Educação Não Formal  

A educação não formal pode ser definida como qualquer iniciativa educacional 

organizada e sistemática, que se realiza fora do sistema formal de ensino.  

2.2.7. Educação Informal  

A educação informal ocorre de forma espontânea na vida cotidiana através de 

conversas e vivências com familiares, amigos, colegas, interlocutores ocasionais e da 

mídia. Tais experiências e vivências acontecem inclusive nos espaços 

institucionalizados, formais e não formais, e a apreensão se dá de forma individualizada, 

podendo ser posteriormente socializada. 

2.2.8. Diplomático  
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Método de trabalho utilizado nas Conferências da ONU, no qual as resoluções 

decorrem da busca pacífica na solução dos conflitos socioambientais.  

2.2.9. Interativa  

Abordagem interpessoal baseada na construção coletiva do conhecimento e 

numa liderança compartilhada, apoio mútuo, trocas afetivas, diálogo, coesão e inclusão 

social.  

2.2.10.Espiritual  

Deve ser entendido como um símbolo que se refere à dimensão não material do 

ser humano envolvendo a dimensão psíquica, mental e demais que possam existir.  

2.2. Objetivos  

A Política Municipal de Educação Ambiental visa:  

2.3.1. Promover a compreensão do meio ambiente e a participação individual e 

coletiva, integrada, histolística, democrática e com inclusão das diversas regiões do 

município (rural e urbana).  

2.3.2. Promover práticas de conscientização sobre os direitos e bem-estar dos 

animais, considerando a prevenção, a redução e eliminação das causas de sofrimentos 

físicos e mentais dos animais, a defesa dos direitos dos animais e o bem-estar animal.  

2.3.3. Garantir os princípios democráticos e da efetividade na divulgação de 

informações ambientais. Além da justiça, reconhecimento e promoção e a divulgação 

dos conhecimentos dos grupos sociais que utilizam e preservam da biodiversidade. 

2.4. Diretrizes  

2.4.1. Promover a participação da sociedade nos processos de educação 

ambiental;  

2.4.2. Estimular as parcerias entre os setores público e privado, Terceiro Setor, 

as entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade em 

projetos que promovam a melhoria das condições socioambientais e da qualidade de 

vida da população;  

2.4.3. Fomentar parcerias com o Terceiro Setor, Institutos de ensino e pesquisa, 

visando à produção, divulgação e disponibilização do conhecimento científico e à 
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formulação de soluções tecnológicas ambientalmente adequadas às políticas públicas de 

Educação Ambiental; 

2.4.4. Promover a inter-relação entre os processos e tecnologias da informação e 

da comunicação, e as demais áreas do conhecimento, ampliando as habilidades e 

competências, envolvendo as diversas linguagens e formas de expressão para a 

construção da cidadania;  

2.4.5. Fomentar e viabilizar ações socioeducativas nas Unidades de 

Conservação, parques, outras áreas verdes, destinadas à conservação ambiental para 

diferentes públicos, respeitando as potencialidades de cada área;  

2.4.6. Promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino de forma 

transversal, interdisciplinar e transdisciplinar e o engajamento da sociedade na 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;  

2.4.7. Propor e oferecer instrumentos para a eficácia e efetividade deste plano;  

2.4.8. Promover a formação continuada, a instrumentalização e o treinamento de 

professores e dos educadores ambientais;  

2.4.9. Facilitar o acesso à informação do inventário dos recursos naturais, 

tecnológicos, científicos, educacionais, equipamentos sociais e culturais do Município;  

2.4.10. Desenvolver ações articuladas com os municípios vizinhos, com os 

governos estadual e federal, visando equacionar e buscar solução de problemas de 

interesse comum no quesito educação ambiental.  

2.5. Equipe Técnica do Plano  

Fica definido como corpo técnico deste presente plano, todos os servidores e 

parceiros da Secretaria municipal de Turismo e Meio ambiente de Nova Olinda – TO, 

assim como as demais secretarias definidas no decreto N°020/2021 que dispõe sobre a 

nomeação dos membros do conselho municipal de desenvolvimento sustentável e 

melhoria do meio ambiente – CODEMA. 

3. O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

A Secretaria de Turismo e Meio Ambiente em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Meio Ambiente está construindo o 

Plano Municipal de Educação Ambiental. A meta da construção coletiva da Política 
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Pública do Município de Nova Olinda em Educação Ambiental é a de promover a 

capilaridade da sociedade e o diálogo com as diferentes instâncias de poder. Para isso, 

entende-se importante resgatar a diversidade de experiências no município, 

potencializar as interlocuções territoriais, propiciar a construção do coletivo, extrapolar 

para além de ações isoladas e pulverizadas, incentivar a criação de fóruns permanentes, 

construir indicadores de monitoramento e, sobretudo, contribuir para a construção de 

perspectivas inovadoras e aprofundadas de educação ambiental na dimensão das 

questões sociais e ambientais da região do município.  

3.1. Missão do Plano Municipal de Educação Ambiental  

Atingir as dimensões da participação de todos os contribuintes do presente 

plano, para que seja levado para a população urbana e rural do município, ações de 

educação, preservação, conscientização, capacitação técnica, dentre outras atividades 

voltadas ao meio ambiente e todos os seus ecossistemas.  

3.2. Processo Participativo  

A participação da sociedade civil na construção dos Planos Municipais fortalece 

as propostas e decisões do Poder Público sobre a gestão no território. O processo 

participativo permite o compartilhamento de saberes e ideias, bem como a construção 

coletiva de um documento de planejamento, o qual permite a elaboração de um cenário 

em que o êxito das ações projetadas está de fato consorciado com o contexto dos atores 

sociais envolvidos. Para a execução do PMEA está prevista a realização de Oficinas 

Temáticas, Consultas e Audiências Públicas.  

3.2.1. Oficinas Temáticas  

As Oficinas têm como objetivo a construção coletiva de produção de 

informações, de canais de comunicação, de ações, espaços e reflexões sobre a 

problemáticasocioambiental com o intuito de provocar mudanças e transformações 

individuais e coletivas para a construção de comunidades sustentáveis.  

Para o pleno desenvolvimento do plano, a Secretaria de Turismo e Meio 

Ambiente de Nova Olinda - TO, junto com seus parceiros, subsidiará os seguintes 

programas e oficinas temáticas:  

 Programa de Educação Ambiental nas escolas rurais e urbanas; 

 Programa de formação de educadores; 
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 Programa de reaproveitamento e reciclagem de materiais comuns; 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos sólidos Urbanos e de Saúde; 

 Programa de Sustentabilidade municipal. 

 Programa de Educação, Sociedade e Cultura no meio ambiente; 

 Para que seja efetiva a realização dos eventos, a Secretaria de Turismo e Meio 

Ambiente de Nova Olinda – TO, contará com apoio efetivo da Secretaria de Educação, 

assim como os demais parceiros da sociedade civil.  

4. O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

O programa de educação ambiental instituirá todos os programas do Item 3.2.1, 

possibilitando a consolidação e implementação de todas as medidas previstas na Politica 

Municipal de Meio Ambiente e Educação Ambiental.  

4.1. Programa de Educação Ambiental nas Escolas Rurais e Urbanas  

4.1.1. Objetivo  

Conscientizar a população do município e formar indivíduos preocupados com 

os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos 

naturais e a sustentabilidade, considerando a temática de forma holística, ou seja, 

abordando os seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos.  

4.1.2. Atores Sociais envolvidos  

Comunidade em geral, não sendo limitado a alunos da rede escolar.  

4.1.3. Parceiros  

Secretaria de Turismo e Meio ambiente, Secretaria de Educação, Representantes 

da sociedade Civil, membros do CODEMA, demais apoiadores com ideias válidas.  

4.1.4. Estratégia de articulação e envolvimento  

Preparação e orientação das atividades desenvolvidas  

4.1.5. Estratégia de avaliação (Registros, divulgação, retorno dos resultados aos 

atores e parceiros) 
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4.2.Programa de formação de educadores 

4.2.1. Objetivo 

Promover e articular ações formativas de Educação Ambiental possibilitando o 

envolvimento de todos os setores sociais, construindo um fluxo de capilarização que 

integre a sociedade de forma geral. Essas ações devem envolver o Poder Público 

Municipal, as empresas, as organizações não governamentais, os movimentos sociais, 

os movimentos sindicais, as pastorais, as instituições Formais de Ensino/Educação, 

propiciando a construção de conhecimento e reflexão crítica acerca da problemática 

socioambiental potencializando mudanças/transformações individuais e coletivas para a 

construção de comunidades sustentáveis. 

4.2.2. Atores Sociais envolvidos  

As ações devem envolver o Poder Público Municipal, as empresas, as 

organizações não governamentais, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, as 

pastorais, as instituições Formais de Ensino/Educação, as Redes de Ensino Estaduais e 

Particulares, etc.  

4.2.3. Parceiros  

Secretaria de Turismo e Meio ambiente, Secretaria de Educação.  

4.2.4. Estratégia de articulação e envolvimento  

Preparação e orientação das atividades desenvolvidas  

4.2.5. Estratégia de avaliação  

(Registros, divulgação, retorno dos resultados aos atores e parceiros) 

4.3. Programa de Reaproveitamento e Reciclagem de Materiais Comuns.  

4.3.1. Objetivo  

Qualificar o pessoal envolvido a entender o processo de conversão de 

desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade, permitindo a redução e o 

consumo de matérias-primas, de utilização de energia e a poluição do ar e da água, ao 

reduzir também a necessidade de tratamento convencional de lixo e a emissão de gases 

do efeito estufa.  

4.3.2. Atores Sociais envolvidos  
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Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de educação e demais 

parceiros apoiadores do projeto.  

4.3.3. Parceiros  

Secretaria de Turismo e Meio ambiente, Secretaria de Educação.  

4.3.4. Estratégia de articulação e envolvimento  

Preparação e orientação das atividades desenvolvidas  

4.3.5. Estratégia de avaliação  

(registros, divulgação, retorno dos resultados aos atores e parceiros) 

4.4. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos e de Saúde.  

4.4.1. Objetivo  

Conscientizar sobre os planos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e de 

saúde, afim de identificar e adotar práticas ambientalmente correta para sua devida 

execução, abordando as etapas de geração do resíduo, segregação, coleta, 

armazenamento, transporte, reciclagem, destinação e disposição final. 

4.4.2. Atores Sociais envolvidos  

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de educação e demais 

parceiros apoiadores do projeto.  

4.4.3. Parceiros  

Secretaria de Turismo e Meio ambiente, Secretaria de Educação.  

4.4.4. Estratégia de articulação e envolvimento  

Preparação e orientação das atividades desenvolvidas  

4.4.5. Estratégia de avaliação  

(Registros, divulgação, retorno dos resultados aos atores e parceiros) 

4.5. Programa de Sustentabilidade Municipal.  

4.5.1. Objetivo  
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Traçar estratégias fundamentais para o planejamento das ações do município, 

com melhor aproveitamento de seus recursos e características, capaz de situar com 

clareza as questões ambientais e suas interfaces com as atividades sociais e econômicas 

visando orientar a gestão do município no desenvolvimento e implantação de ações, 

projetos, programas e políticas sustentáveis. O programa visa como resultados:  

 Redução dos impactos ambientais das obras públicas, otimizando a sua 

execução;  

 Definição de estratégias de controle de uso do solo e das atividades nele 

desenvolvidas;  

 Identificação dos potenciais agropecuários, turísticos, industriais e de serviços;  

 Propiciar à iniciativa privada acesso a base de dados para tomada de decisão 

do investimento;  

 Identificar as áreas críticas a serem recuperadas e restauradas;  

 Desenvolvimento econômico social sustentável.  

4.5.2. Atores Sociais envolvidos  

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, empresas públicas e privadas, 

Organizações sem fins lucrativos, representantes da sociedade civil e demais parceiros 

apoiadores do projeto.  

4.5.3. Parceiros  

Secretaria de Turismo e Meio ambiente, órgãos públicos e empresas privadas, 

representantes civis.  

4.5.4. Estratégia de articulação e envolvimento  

Preparação e orientação das atividades desenvolvidas, reunião do Conselho de 

Desenvolvimento do Meio Ambiente – CODEMA, a fim de debater cada medida 

adotada pelo município amparada pelas leis estaduais e federais. 

4.5.5. Estratégia de avaliação  

Reunião com todos os participantes, exigindo as devidas adequações e entrega 

de documentos junto a esta secretaria de turismo e meio ambiente, para melhor 
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aproveitamento das ações e consequentemente melhoria na posição de ranking dos 

municípios e repasses do governo estadual referente ao ICMS Ecológico.  

4.6. Programa de Educação Sociedade e Cultura do Meio ambiente.  

4.6.1. Objetivo  

Compreender os hábitos, valores, pensamentos, formas de organização e cultura 

da comunidade afim de traçar planos e objetivos para seu desenvolvimento cultural de 

forma sustentável, através de orientações técnicas e específicas para cada tipo de 

atividade desenvolvida.  

4.6.2. Atores Sociais envolvidos  

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de educação e demais 

parceiros apoiadores do projeto.  

4.6.3. Parceiros  

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, Secretaria de educação e demais 

parceiros apoiadores do projeto.  

4.6.4. Estratégia de articulação e envolvimento  

Preparação e orientação das atividades desenvolvidas. 

4.6.5. Estratégia de avaliação  

(Registros, divulgação, retorno dos resultados aos atores e parceiros). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

As ações voltadas para o meio ambiente e na redução dos resíduos sólidos 

gerado na fonte, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social, com seu devido controle e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável, mostra se padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços 

de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de 

vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das 

gerações futuras. 

Portando a elaboração deste programa permitirá um melhor planejamento do 

município e de suas atividades que serão desenvolvidas no decorrer desta gestão. A 

partir da leitura e da ciência de todos os participantes e contribuintes, espera-se que toda 
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a população possa agir com uma atenção mais voltada para os cuidados com o meio 

ambiente e com noção das consequências de que atos inadequados, mesmo sem 

motivação, causam grandes impactos quando analisados qualitativa e quantitativamente.  

Diante das informações apresentadas em todas as atividades desenvolvidas, 

espera-se que a efetiva execução deste programa contribua significativamente para uma 

melhor responsabilidade socioambiental voltada para o uso sustentável dos recursos 

naturais e a minimização dos impactos negativos evidenciando a perfeita viabilidade de 

quaisquer processos e atividades que venham a ser desenvolvidas nos limites do 

município, sejam elas de impacto ambiental ou não. 
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