
 

 

 
(PROJETO DE LEI Nº. 021/2016 – PMA) 

 
LEI Nº. 2.763 DE 24 DE MARÇO DE 2016 

 
Súmula:  Inst itui o “Programa Educomunicação 
em Polít icas Públ icas” no âmbito da 
Administração Municipal de Andirá. 

 
A Câmara Municipal de Andirá aprovou e eu, José Ronaldo 

Xavier, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:  

 

Art. 1º. Fica instituído o “Programa Educomunicação em Políticas 

Públicas” no âmbito da administração municipal. 

 

§1º. Para os devidos fins, entende-se como Educomunicação o conjunto 

de ações e procedimentos voltados ao planejamento e implementação de processos 

e recursos tecnológicos e midiáticos da comunicação e informação, nos espaços 

diversos de socialização e integração, com a finalidade de ampliar os ecossistemas 

comunicacionais abertos e democráticos dentro dos espaços do poder público 

municipal, possibilitando mais eficiência na comunicação organizacional, ampliando 

conhecimentos e propiciando mais eficácia na gestão de relacionamentos com a 

comunidade. Na concepção fundamentada, a Educomunicação destina-se a todas 

as Secretarias e Órgãos Públicos Municipais envolvidos no Governo. 

§2º. O programa visa promover e modernizar os coeficientes 

comunicacionais nas práticas pedagógicas da rede municipal de ensino, 

possibilitando ações de cultura, cidadania, sustentabilidade ambiental, ampliando as 

habilidades e competências no uso dos mecanismos da comunicação, buscando 

favorecer o desenvolvimento das expressões dos Secretários Municipais, 

coordenadores de projetos sociais, educadores, profissionais das áreas de cultura e 

saúde, servidores de todas as áreas da Administração Municipal envolvidos. 

§3º. O programa também contempla a Juventude, no âmbito da análise 

critica e o uso educativo, cultural e social da produção de meios de comunicação 

que facilitem desenvolvimento expressivo, amplie ecossistemas comunicacionais em 



 

 

seus cenários de socialização, fortalecendo o protagonismo juvenil, facilitando 

aprendizagens e desenvolvimento de caminhos para autonomia. 

§4º. Sob responsabilidade da gestão da Secretaria Municipal de 

Comunicação Social, o planejamento administrativo e a coordenação da aplicação 

de projetos de Educomunicação  nos múltiplos setores do poder público municipal 

terão garantia de assessoria desta Secretaria, por ter a fundamentação conceitual 

da Educomunicação o foco norteador do planejamento estratégico da comunicação 

pública municipal. 

 

Art. 2º. São objetivos do Programa: 

 

I – redirecionar a ótica de gestão de comunicação da Secretaria Municipal 

de Comunicação Social, tornando a Educomunicação ferramenta primordial e 

fundamental nas estratégias de democratização da informação e comunicação; 

II – desenvolver e articular as práticas educomunicativas, nas diversas 

Secretarias e Órgãos atrelados, usufruindo dos recursos da radiodifusão, mídias 

audiovisuais, digitais, impressas, fotográficas, no âmbito da Administração Municipal, 

incentivando a produção em equipamentos públicos e instigando o enriquecimento 

dos processos comunicacionais; 

III – proporcionar aos servidores municipais das diversas Secretarias 

Municipais a capacitação continuada em conceitos da Educomunicação, 

possibilitando a ampliação de debates e conhecimentos nas práticas educativas em 

comunicação, fundamentando-se nas esferas epistemológicas que dão aporte à 

teoria: Educação para os Meios, Gestão da Comunicação, Tecnologias da 

Informação, Artes e Reflexões Científicas que tratam da Educomunicação, 

especialmente no que tange à comunicação pública; 

IV – assessorar os educadores no processo de incorporação nos planos 

pedagógicos escolares, o debate e a gestão de projetos educomunicativos, com a 

finalidade de dinamizar o processo de ensino e possibilitar novas práticas educativas 

construtivistas; 

 



 

 

V – assessorar os profissionais que atuam nas áreas de proteção às 

crianças e adolescentes em situação de medida sócio-educativa, de abrigamento e 

em casos de atendimento social, possibilitando, por meio da produção e práticas 

educomunicacionais, instrumentos de expressão, protagonismo, autonomia e 

comunicação interpessoal. 

VI – assessorar os projetos sociais desenvolvidos pela Prefeitura aos 

idosos, com a finalidade de ampliar mecanismos de comunicação, possibilitando 

socialização, práticas de produção e gerando autonomia e melhorias na saúde 

emocional; 

VII – Incentivar as atividades de Educomunicação relacionadas às 

linguagens impressas, tais como jornal, jornal comunitário, mural, fotografia, fanzine 

e histórias em quadrinhos; bem como radiofônica, audiovisual (produção de curta – 

metragens, vídeos documentários), digitais (Blogs, Redes Sociais) e outras formas 

de comunicação e informação, a fim de que atendam à modernização dos 

mecanismos comunicacionais, possibilitando o uso efetivo destes recursos em 

espaços do poder público; 

VIII – produzir ações educomunicativas, instigando e garantindo o vínculo 

entre a população e o Poder Público, em ações contra a violência, a intolerância e o 

preconceito, promovendo campanhas sociais que fortaleçam a socialização 

comunitária e a cultura de paz; 

IX – proporcionar ações de integração entre as diversas áreas, no que 

tange às aplicações educomunicativas, propiciando ambientes de troca de 

experiências e atividades conjuntas. 

 

Art. 3º. O norteamento das políticas de democratização da 

comunicação pública, por meio da inserção da Educomunicação como ferramenta 

conceitual e prática tem como espaço de referência e gestão a Secretaria Municipal 

de Comunicação Social. 

§1º. Fica facultada a constituição de um Conselho Gestor Municipal em 

Educomunicação, que terá como foco de atuação a gestão da comunicação pública 

na perspectiva da Educomunicação, cuja composição e competências especificas 

serão definidas em Decreto. 



 

 

 

§2º. Fica assegurada a participação no Conselho Gestor Municipal em 

Educomunicação de dirigentes de Departamentos, das Secretarias Municipais, 

educadores, servidores municipais, membros da comunidade diretamente ligadas ao 

programa, estudantes e representantes das unidades educativas, representantes de 

projetos sociais, entidades e Universidades que desenvolvam pesquisa e projetos na 

área da educomunicação. 

§3º. A composição do Conselho Gestor Municipal em Educomunicação 

deverá observar a paridade entre a representação da sociedade civil, com relação 

aos demais seguimentos. 

 

Art. 4º. Fica autorizado o aporte de recursos, nas diversas 

Secretarias Municipais, para aplicação em cursos de formação, aquisição de 

equipamentos e materiais de produção de mídia, realização de eventos e outras 

atividades relacionadas ao programa. 

 

Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 

por conta de dotação orçamentária próprias das respectivas Secretarias, respeitando 

a disponibilidade de recursos, que serão suplementados, se necessários. 

 

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, 

Estado do Paraná, em 24 de março de 2016, 73º da Emancipação Política. 

 
 

 
 
 

JOSÉ RONALDO XAVIER 
PREFEITO MUNICIPAL  


