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GABINETE DO PREFEITO 

 

 

LEI Nº 1789 de 27 de março de 2017. 
     

 

Ementa: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a 
instituir o Programa “Horta Escolar” nas Unidades de 
Ensino da Rede Municipal de Casimiro de Abreu, e dá 
outras providências. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL, APROVOU E EU SANCIONO A 
SEGUINTE LEI: 

 

 
 
 

Art. 1º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o PROGRAMA “HORTA 

ESCOLAR” no âmbito das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Casimiro de Abreu, 

destinado ao cultivo de hortaliças, plantas medicinais e mudas de árvores frutíferas. 

 
Parágrafo Único – A instituição do Programa de que trata esta Lei fica a crédito do Chefe 

do Poder Executivo, o qual avaliará a conveniência, oportunidade e disponibilidade logística, 

orçamentária, financeira e de pessoal para a implementação das ações junto às escolas 

municipais. 

 
 
Art. 2º – São objetivos e fundamentos do Programa “Horta Escolar”: 

 
I – Difundir ideais de preservação ambiental aliadas à educação; 

II – Disponibilização prioritária de mudas para a comunidade escolar, com o 

oferecimento do excedente à sociedade e entidades assistenciais sem fins lucrativos; 

III – Desenvolvimento de aptidões e habilidades dos estudantes; 

IV – Planejamento e execução de projetos para ampliação da arborização em áreas 

públicas e privadas do Município; 

V – Formação e capacitação profissional dos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

 
 
Art. 3º – As hortas serão criadas e mantidas pelos alunos das escolas, com o apoio e sob a 

supervisão de técnicos designados pela Municipalidade, podendo contar, ainda, com a 

colaboração de voluntários da comunidade escolar e da sociedade civil organizada. 
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Art. 4º – O poder executivo municipal poderá, através do órgão designado para tal finalidade, 

fornecer orientação técnica, equipamentos, adubos e sementes necessários à execução do 

programa. 

 
 
Art. 5º – O Programa utilizará, preferencialmente, áreas dentro das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino. 

.  
 
Art. 6º – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a destinar áreas públicas para a consecução 

das atividades do Programa de que trata esta Lei, assim como firmar Convênios ou Termos de 

Cooperação Técnica com instituições de ensino e com organizações públicas e/ou privadas para 

disponibilização de áreas para instalação de hortas, apoio técnico e/ou fornecimento de insumos 

objetivando a viabilização do programa. 

 
 
Art. 7º – O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados de sua publicação. 

 
 
Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS 
PREFEITO 
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