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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI NO. I.880 DE 29 DX ABRIL DE 2O!9.

.INSTITUI O PROGRAMA EDUCOM-

EDUCOMUNTCAÇÃO PELAS ONDAS DO RÁDIO,

NO MUNICiPIO DE JACIARA, E DÁ OUTRAS

PROVTDÊNCIAS'.
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O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUUA BAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de s âs

atribuições legais,

FAZSABERqueaCâmaraMunicipa|deVereadorcs,aprovoucelesancionaaseguintclei:

ArL l. Fica in§tituído o Programa EDUCOM - Educomunicação pelas ondas do rádio, no

âmbito da Adminisüação Municipal.

§ l'Para os fins da pre§ente lei, entcnde-se por educomunicaçAo o conjunto dos proccdimento§

voltados ao planejamento e implementação de processos e recursos da comunicaçâo ê da informação' nos

espaçosdesrinadosàeducáçãoeàcultur4sobaresponsabilidadedoPoderPúblicoMunicipal'inclusive

no âmbitô das demais Seçr€tarias e órgâos envolvidos'

§ 2'Visa o Programa institüido por esta lei ampliar as habilidades e comPetências no uso das

tecnologias, de forma a faYorecer a expressão de todos os membros da comunidade e§colar' incluindo

dirigentes, coordenadores, professores, alunos, ex-alunos e demais membros da comunidade do entomo'

§ 30 O Programa de qu€ ffita e§ta lei € o conceito de cducomunicação conlemplam a análise

critica e o uso educativo-cultural, neo apena§ do rádio, mas de todos os reoursos da comunicaçâo'

garantindo-se, Para tantor uma gestão democrática de tais processos e recursos' de forma a facilitar a

aprendizagem e o exercício pleno da cidadania.

Art. 2" Os objetiYos do Programa são:

l.desenvolverearticularPúticasdeeducomunicaçâo,incluindoaradiodifu§ãorestritâ'a

radiodifusão comunitária, bem como toda forma de veiculação midiátic4 de acOrdo com a legislação

vigs e, no âmbito da administragão municipal;

t

,
,
?

I[ - incentivar atividades de rádio e lelevisão comunitária em equipamentos públicos, nos

termos da legislaçao Yigente;
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órgãos cnvolvidos, assim como profe§sores, estudantes e dcmais membros da comunidade escolar;

lV - inccntivar arividades de educomunicação relacionadas à introdução dos reçursos da

comunicação e da informaçâo nos espaços públicos e privados voltados à educação e à cultura;

Vt - incorpoÍaÍ, na prâlica Pedagógica, a relação da comunicação com os eixos tGmáticos

prcvistos nos parãmetros curriculares;

Vll - apoiar a Prática da educomunicação nas ações intersetoÍiais' em esp€cial nas áÍeâs de

cducação, cultura, saúde, esporte e meio ambiente, no âmbito das diversas Secrctarias e ôrgãos

munrclparsi

VIn - desenvolver ações de cidadania no campo da educomunicação dirigidas a criançâs e

adolescentes;

lX - aumenlar o vínculo estab€lecido entre os equipamentos públicos e a comunidade' nas

açõcs de prcvençâo dc üolência e de promoção da paz" aEavés do uso de ÍecuÍsos tecnológicos que

facilitem a expressão e a comunicâçâo.

Arü 30 Psra imPlementar o Pro8râmâ in§tituído Por esta lei' cabeú ao Podcr Executivo a

ootrstituição de um Comitê Gestor, suja composiçâo e comPctências específicas scÍão dcfinid's cm

&arsto.

§ 1' Fica assegurada a PaÍticipação no Comitê Gestor das diYersas Secretarias afetâs ao

pmgrama, de representantes de universidades que desenvolvam pesquisas e práticu de educomunicação'

(h ggmios estudantis das escolas municipais e demais cntidadês Íepresentativas da comunidâde escolaÍ,

do sindicato dos Jomatistas, do sindicato dos Radialista§ e de entidades voltadas ao descnvolvimcnto da

prática da conunicação Êducativa.

§ 2" A composição do Comitê GestoÍ dcvcrá observar a Paridade entÍe a rePr€senlaçâo dâ
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sociedade civil com relação aos demais segmentos
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III - câpacitâr, em atividades de educomunicação, os dirigentes e coordenadorcs d€ escolas e

equip nentos de cultuÍ8 do Município, inclusive no âmbito das dcmais Sccrctarias c

V - capacitar os servidores públicos municipais em atividades de educomunicação;
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Art. 4" Ficâ autorizado o aporte de recusos de instituições públicas ou privadas, inteÍessadas

em financiar o Programa EDUCOM-Educomunicação pelírs onda§ do rádio.

Art. 5' As dcspesâs decorrentes da aplicrçlo desta lei conerâo poÍ conta das dotaçôcs

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6. Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados dc sua publicação.

Art. 7' Esta lei elrtra em vigor na dala dc sua publicaçâo.

GABINETE DO PREFETTO MUNICIPAL EM 29 DE ABRIL DE 20I9.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂruana MUNrcrPAr DE JAoARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 714, de 15 de outubro de 98)

Esse Projeto de lei tem por finalidade primeira a de que, crianças e jovens possam a

assumir o papel de protagonistas do processo de produção e veiculação de notícias sobre e

para a comunidade escolar e do entorno; o educador assume o papel e a responsabilidade de
provocador e mediador desse processo; o obietivo maior do trabalho passa a ser a criação de
espaços para reconstrução dos fatos com menos intermediários, isto é, no contato direto com a

realidade, possibilitando aos sujeitos envolvidos confrontar a visão hegemônica e

homogeneizadora de mundo veiculada pelas grandes Agências de Notícias para construir uma
nova visão, a partir de parâmetros mais democráticos, solidários e justos.

Nesse contexto, as ferramentas da informação e da comunicação são apropriadas
coletivamente e a gestão de todo o processo é participativa, tendo em vista o empoderamento
dos sujeitos e da comunidade como um todo. Em outras palavras, a Agência de Notícia
"Educom.rádio" constitui-se, potencialmente, êm um canal de rêpresentação comunitária.

Sob o ponto de vista do papel essencialmente pedagógico da escola, podemos

afirmar que a Agência de Notícias "Educom.rádio", além de possibilitar o exercício e, portanto,
o aprendizado do direito à informação e à liberdade de expressão, da cidadania e da

democracia, contribui para o desenvolvimento de competências cognitivas, como a leitura e a
escrita - inclusive em ambientes digitais - de uma forma diversa daquela usada pela escola

desde a sua origem, isto é, baseada na assimilação e na reprodução mecânica de saberes

descontextualizados e de visões de mundo preconcebidas, modelo em crise, atualmente, e,

mais do que nunca, condenado ao fracasso.

A educação promovida em espaços educomunicativos, como o utilizado em
projetos vohados à Agência de Notícias "Educom.rádio", é integral, não somente porque o
projeto esteja sendo desenvolvido em horário contrário ao das aulas curriculares, contribuindo
para que crianças e jovens permaneçam mais tempo na escola. Mas, e principalmente, por

acreditar que um processo formativo integral extrapola os limites impostos pela organização

espaço-temporal do modelo tradicional de educação escolar, baseado na disciplina, no
cerceamento dos corpos e na falta de liberdade de pensamento.

Gabinete do Vereador
Jaciara, 25 de fevereiro de 2019

CH E DESOUZA
Verea utor

CNJ 0

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.'06. DE 25 DE FEVEREIRO DE 20-:-

Rua Jurucê, 1301- Cêntro - CEP 7882GOOO -Jaciara/MT - Fone: (66)3451-7350 - Fax: (66)3461-7373 - site
wl rw.camaíaiaciara.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂMARA MUNtctPAr DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.s 714, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N.9 06, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

''tnstitui o Programa tDUcoM-tducomunlcaçao
pelas ondas do rádio, no Município de Jaciara, e dá
outras providências".

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Jaciara, Estado de Mato
Grosso,

FAZ SABER que o Plenário desta Casa aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei

Art. 1e Fica instituído o Programa EDUCOM - Educomunicação pelas ondas do rádio, no
âmbito da Administração Municipal.

§ 1s Para os fins da presente lei, entende.se por educomunicação o conjunto dos
procedimentos vohados ao planejamento e implementação de processos e recursos da
comunicação e da informação, nos espaços destinados à educação e à cultura, sob a

responsabilidade do Poder Público Municipal, inclusive no âmbito das demais Secretarias e
órgãos envolvidos.

§ 2s Visa o Programa instituído por esta lei ampliar as habilidades e competências no
uso das tecnologias, de forma a favorecer a expressão de todos os membros da comunidade
escolar, incluindo dirigentes, coordenadores, professores, alunos, ex-alunos e demais membros
da comunidade do entorno.

§ 39 O Programa de que trata esta lei e o conceito de educomunicação contemplam a

análise crítica e o uso êducativo-cultural, não apenas do rádio, mas de todos os recursos da
comunicação, Barantindo-se, para tanto, uma gestão democrática de tais processos e recursos,
de forma a facilitar a aprendizagem e o exercício pleno da cidadania.

Art. 2e Os objetivos do Programa são:

l- desenvolver e articular prâttcas de educomunicaçâo, inclutndo a radiodüusao
restrita, a radiodifusão comunitária, bem como toda forma de veiculação midiática, de acordo
com a legislação vigente, no âmbito da administração municipal;

ll - rncentrvar atrvrdades de radro e televrsao comunfiana em equtpamentos publtcos,
nos termos da legislação vigente;

lll - capacitar, em atividades de educomunicaçáo, os dtngentes e coordenadores de
escolas e equipamentos de cultura do Município, inclusive no âmbito das demais Secretarias e
Rua Jurucê, 1301 - Centro - CEP 78820{00 -lacia.a/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Si

www.camaíajacraÍa.mt.gov.br CivíJ
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂruanA MUNrcrPAt DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

órgãos envolvidos, assim como prolessores, estudantes e demais membros da comunidade
escolar;

da comunicação e da intormação nos espaços públicos e privados voltados à educação e â
cultura;

V - capacitar os servidores públicos municipais em atividades de educomunicação;

Vl - incorporar, na prática pedagógica, a relação da comunicação com os eixos

temáticos previstos nos parâmetros curriculares;

Vll - apoiar a prática da educomunicação nas açôes intersetoriais, em especial nas

áreas de educação, cultura, saúde, esporte e meio ambiente, no âmbito das diversas

Secretarias e órBãos municipaiS;

Vlll - desenvolver açôes de cidadania no campo da educomunicação dirigidas a

crianças e adolescentes;

lX - aumentar o vínculo estabelecido entre os equipamentos públicos e a comunidade,
nas açôes de prevenção de violência e de promoção da paz, através do uso de recursos

tecnológicos que facilitem a expressão e a comunicação.

Art. 3e Para implementar o Programa instituído por esta lei, caberá ao Poder Executivo

a constituição de um Comitê Gestor, cuja composição e competências especíÍicas serão

definidas em decreto.

§ 1e Fica assegurada a pãrticipação no Comitê Gestor das diversas Secretarias afetas ao

programa, de representantes de universidades que desenvolvam pesquisas e práticas de

educomunicação, de grêmios estudantis das escolas municipais e demais entidades
representativas da comunidade escolar, do Sindicato dos Jornalistas, do Sindicato dos

Radialistas e de entidades voltadas ao desenvolvimento da prática da comunicação educativa.

9 Ze A compostçâo do comtê Gestor deverâ observar a pandade entre a

representação da sociedade civil com relação aos demais segmentos.

Art.4e lica autonzac,o o aporte de recursos de rnstiturçoes püblrcas ou pnvadas,

interessadas em Íinanciar o Programa EDUCOM-Educomunicação pelas ondas do rádio.

Art. 5e As despesas decorrentes 0a aplicaçáo clesta ler correráo por conta das dotaçoes

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Rua Jurucê, 1301- Centío - CEP 78820400 -Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site

CtttJwww.camaíajaciarà.mt.gov.br +



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnA MUNtcrPAr DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Art.6s Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua
publicação.

Gabinete do Vereador
Jaciara 18 de fevereiro de 2019.

DESOUZAFERNANDO

Rua Jurucê, 1301- Ceôtro - CEP 78820{OO - Jaciara/MT - Fone: (65)3461-7350 - Fax: {65)3461-7373 - Site
www.camaíaiaciaía.mt-gov.br

Art. 7s Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



\ ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

PARECER JURíDrCO OL2l2Or9.
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pRoJETo DE LEt Ne 0612019, AUToRtzA A tNslTutçÃo Do

PRoGRAMA EDUcoM - EDUcoMUNtcAçÃo pELAs oNoAs Do

nÁoto, ruo uutrrrcÍpto DE JAcIARA, r oÁ ournas

PROVIDENCIAS.

ArânãaüA.St,

Educom - Edu

as,

?
I

d denominado

T e dá outrasd

providênci

a presente ãná li

I
I

o ue importa

I

t

t de Lei.
.., fI t

No que diz com a legalidade do Projeto de Lei, verifica-se que a iniciativa

do mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Rua ,urucê, 1301- Centro - CÉP 78820-000 -.Jâciara/MT- Íone: (66)3461-7350 - Íax: (66)3461-7373 -site
www.camârâ jaciârâ.mt.gov.br
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ANÁLISE JURÍDICA

Art. 30. Compete aos Municípios;

l- legislar sobre assuntos de interesse local;
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cÂunnn MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Além do mais, a matéria tratada no presente Projeto de Lei pode iniciar-

se no Legislativo, pois não pretende-se criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de órgãos da

Administração Pública local, apenas institui programa principalmente junto as escolas

municipais, situação esta que não altera e nem modifica os planos pedagógicos de ensino no

municíplo e muito menos onêra os cofres públicos, bem como não altera a organização

administrativa municipal.

LJ.fL1
Cum apenas a rede pública de

estabelecimentos

poderia gerar

ensino municipal, como

de ensino de com

invasão de com

I

Noutra ojeto de Lei, o

mesmo não onera os cofres p s, e não invade privêtiva de iniciativa de leisae

oriundas do Poder Executivo, já que não cria cargos, empregos ou funções no âmbito municipal,

nem no regime jurídico de servidores, assim como não trata de matéria tributária,

orçamentária e plano diretor, e não invade as prerrogativas da organização administrativa do

Poder Executivo.

Ruà lurucê, 1301- Centro-CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Foner (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 -Site
www.camarêiaciâra.mt.gov.br
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O mesmo se diz em relação aos estabelecimentos privados de ensino,

visto que a Constituição Federal estabeleceu os parâmetros legais sobre o assunto, primeiro

limitando a competência legislativa municipal às matérias de interessê estritamente local e à

suplementação da legislação federal e de estadual, no que couber, e segundo restringindo a

interferência da Administração Pública na ordem econômica, reduzindo-a à sua fiscalização,

incentivo e planejamento.



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuRnn MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Saliente-se que o presente Proieto de Lei, trata apenas de linhas que

podemos denominar de programáticas, ou seja, que apontam para um caminho a ser seguido,

cabendo ao Poder Executlvo a discricionariedade de implantáJos ou não, como se nota nos

artigos 1e e 3e do projeto, principalmente este último, o qual traz em sua redação a palavra

implementar. que segundo o Dicionário Soares Amoral, significa: 1. Executar (um proieto, um

plano, etc.); levar â êfeito;2.prover de implementos.

?Lr--rfru
Logo, para execut

Poder Executivo, o que deixa evidente

uma ação por parte do

r no Poder Legislativo.

ma ob.ieto do

presente rirá a melhor

forma po

como apenas se pla nta r programa de

comunicação e de informação nos espâços destinados a educação e a cultura, como dito no

projeto, não se vislumbra nenhum vício de iniciativa.

Portanto, não há óbices quanto à legalidadê do Projeto de Lei em análise.

I Amora, Antônio Soares, l9t7-1999. Minidiçionário Soares Amora da llngua portuguesa./ Antônio Soares Amora.

- 19 " Ed. - São Paulo: Saraiva, 2009. p.374.
Ruâ Jurucê, 1301- cêntro - cEP 78820-OOO -lâciara/MT- Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Sitê

www.camâraiaciarã.mt.Bov.br
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Nesse sentido:

A criação, por lei de iniciativa parlamentar, dê programa municipal a ser

desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência

exclusiva do chefe do Poder Executivo. [sTF ' RE 290.549 AgR, rel. min' Dias

Toffoli, i. 28-2-2012, LÀ T, DlE de 29-3-ZOt2.l.



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

couctusÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Projeto

de Lei.

No que tange ao mérito, a Procurador ia Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente a da função legislativa, verificar a

e regimentais vige ntes.

viabilidade ou

co n siste

não para aprovação nto, alidades legais

r jurídico

rminada

opinar

rversas sao

u50

providência,

não tem o pode

opinar e decidir.

MICHEL

oAB/MT 14.185

www.camarà jâciara.mt.8ov.bí
)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:
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É o parecer.

Jaciara/MT, 14 de março de 2019.



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNTctPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 714, de 15 de outubro de 98)

PROJETO tEI N.9 06, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.
PODER LEGISTATIVO

Verifica-se que a matéria do Projeto de Lei ora analisado. tem por ob.letivo
regulamentar o Educomunicação, que é um conjunto dos procedimentos voltados ao
planejamento e implementação de processos e recursos da comunicação e da informação pelas

ondas do rádio no âmbito da Administração Municipal.
O Educomunicação tem o fito de desenvolver nas crianças e adolescentes das escolas,

praticas de radiodifusão restrita e comunitária, bem como toda forma de veiculação midiática,
tudo de acordo com a legislação vigente.

Diante dos apontamentos contidos neste parecer baseado nos elementos formais, não

há óbices à aprovação do Projeto de Lei ne 0617019, sendo também a matéria oportuna e

conveniente a sua aprovação, concluindo pela emissão de PARECER FAVORÁVEL devendo,
portanto, ser apreciado pelo plenário.

São as conclusões.

VER RIGUES DE SOUZA

sl dente

SALA DAS COMISSÕES

JACTARA(MT), 14 DE MARçO DE 2019.
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COMISSÃO TEMÁTICA ESPECIAL

RELATÓRIO

I- EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que "lnstitui o Programa
EDUCOM - Educomunicação e dá outras providências".

II - CONCTUSÕES DO RETATOR
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuanA MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

cowussÃO TEMATICA ESPECIAL

PROJETO LEI N.9 06, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

rrr - orcrsÃo oa comrssÃo

A Comissão reunida nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo
nobre Edil relator, passam à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VE RIGUES DE SOUZA

Pelas Conclusôes:

ente

§-7 t-
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Vice-Presidente

P

SALA DAS COMISSÕES

JACTARA(MT), 14 DE MARçO DE 2019.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 774, de 15 de outubro de 98)

COMISSÃO TEMÁTIcA ESPEcIAL

PROJETO LEI N.9 06, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019.
PODER LEGISLATIVO

PARECER:

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime da Comissão
quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emitem PARECER

FAVORÁVEL a matéria do presente Projeto de. Estiveram presentes os vereadores abaixo-
assinados:

VEREA UES DE SOUZA

Presid e

\ÊÊ (

VEREADOR ROORIGO FRANCISCO

Vice- Presid ente

SALA OAS COMISSÕES

JACTARA(MT), 14 DE MARçO DE 2019.
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