
 

 

 

 

LEI MUNICIPAL   Nº 4151, DE 17/10/2014 
PROJETO DE LEI Nº 4449, DE 16/10/2014 
 

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO NOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso no uso de suas atribuições 
legais aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º. Fica instituído, conforme determina o Art. 16 da Lei Federal Nº 9.795, que 
os meios de comunicação de massa do município de São Sebastião do Paraíso, tais como; redes de 
televisão e de rádio e, veículos impressos como jornais e revistas, devem colaborar de maneira ativa e 
permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar 
a dimensão ambiental em sua programação. 

Art. 2º.  Cabe ainda à sociedade como um todo, manter atenção permanente à 
formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para 
a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais.  
 

Art. 3º.  São objetivos fundamentais da educação ambiental: 
 

I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II – a garantia de democratização das informações ambientais; 
III – o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 
IV – o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um 
valor inseparável do exercício da cidadania. 

 

Art. 4º.  Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 
participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Cabe também a divulgação de projetos de 
proteção ao meio ambiente existentes no município. 

 

Parágrafo Único. O Poder Público municipal fica autorizado, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente a incentivar: 

 
I – a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de 

programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente. 
 

       Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de 
sua publicação. 
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AUTOR: VEREADORA DILMA APARECIDA DE OLIVEIRA 
 
 

VER.PRES.JOSE LUIZ CORREA / VER.VICE-PRES.VALDIR DONIZETE DO PRADO / VER. 
SECRET. DILMA APARECIDA DE OLIVEIRA                                         
 
Confere com o original 
 

_______________________________________________ 
PRESIDENTE 


