
DECRETO Nº 3.726, de 14 de dezembro de 2010 
  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS FONTES DE RECURSOS 

  
As fontes de recursos constituem a base estratégica para consolidação do previsto nos Capítulos 

anteriores, dada sua perspectiva de fomento financeiro como atributo necessário ao fortalecimento do 

Programa Estadual de Educação Ambiental de Santa Catarina - ProEEA/SC. 

  

Seção Única 

Dos Objetivos 
  

Para estabelecer as fontes de recursos o Programa Estadual de Educação Ambiental de Santa 

Catarina - ProEEA/SC tem como objetivo criar as condições necessárias para:  

  

I - buscar formas de arrecadação de recursos financeiros para subsidiar as ações propostas no 

ProEEA/SC por meio das seguintes ações:  

  

a) buscar linhas de financiamento público e privado para a implementação do ProEEA/SC, bem 

como para outros projetos e ações de Educação Ambiental; 

b) priorizar a destinação de recursos financeiros, oriundos de fundos já existentes e os que 

vierem a ser criados, para a implementação de programas, projetos e ações de Educação Ambiental; 

c) estimular a destinação de recursos a projetos de Educação Ambiental, por meio de editais 

e/ou por demanda espontânea; 

d) captar recursos nacionais e internacionais por meio de convênios, multas compensatórias e 

estímulos fiscais para viabilização de projetos e implantação do ProEEA/SC, bem como para outros 

projetos e ações de Educação Ambiental, especialmente com aplicabilidade na área atingida; 

e) fomentar linhas de pesquisa nas diversas abordagens da Educação Ambiental formal e não 

formal, e apoiar projetos de pesquisa e extensão voltados aos temas do ambiente local, integrando as 

comunidades municipal, regional e estadual; 

f) destinar recursos financeiros previamente alocados nos orçamentos públicos anuais à 

pesquisa, produção e divulgação de material didático-pedagógico para Educação Ambiental; 

g) incentivar a inserção, no termo de referência dos processos de licitação e de licenciamento 

ambiental a serem implementados, ações de Educação Ambiental (campanhas, seminários, 

capacitações, oficinas e outros); 

h) viabilizar a descentralização de recursos para projetos de Educação Ambiental nas 

instituições, em todos os níveis e modalidades de ensino, em consonância com o Projeto Político-

Pedagógico; 

i) incentivar a captação de recursos para a criação de cursos de formação continuada de 

legisladores e  gestores públicos, com ênfase na dimensão ambiental, por meio de convênios e outros 

instrumentos legais, entre os setores público e privado; 

j) destinar recursos financeiros e viabilizar a formação continuada em Educação Ambiental para 

educadores das redes de ensino, por meio dos recursos dos fundos existentes; 

k) destinar recursos que promovam pesquisa em gestão e Educação Ambiental para formação 

de pessoas na área ambiental; 

l) viabilizar recursos para a criação e manutenção de redes de Educação Ambiental; 

m) buscar parcerias com empresas públicas e privadas, para financiar programas de formação 

continuada em Educação Ambiental; 

n) criar instrumentos de incentivo fiscal às organizações produtivas para destinar recursos que 

promovam pesquisa, ensino, extensão e formação continuada de pessoas na área ambiental; e 



o) fomentar a participação dos envolvidos em projetos e ações de Educação Ambiental em 

eventos de caráter municipal, regional, estadual, nacional e internacional. 

  

Parágrafo único. Em conformidade com o art. 25 da Lei nº 13.558, de 2005, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Educação Ambiental, caberá à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável - SDS, bem como à Secretaria de Estado da Educação - SED a iniciativa de 

incluir nos seus respectivos programas de trabalho, constantes do Plano Plurianual e do Orçamento 

Anual, ações de educação ambiental no âmbito estadual. 


