
LEI Nº. 1546, DE 15 DE ABRIL DE 2008.
Autoria: Poder Legislativo

Cria campanha educacional alertando para os riscos 
do  uso  exagerado  de  computadores  e  dá  outras  
providências.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica criada campanha educacional alertando para os riscos do uso exagerado de 
computadores.

Art. 2º  A campanha, disposta no artigo anterior, envolverá:
I - cartazes de alerta aos pais, a serem afixados nos estabelecimentos de ensino da rede 

pública, indicando que o uso exagerado de computadores causa fadiga visual;
II - cartazes de alerta aos pais, a serem afixados nos estabelecimentos de ensino da rede 

pública, sobre as conseqüências do uso exagerado de computadores, em especial indicando que o 
uso em excesso de internet, bem como os mecanismos de interação da rede, pode viciar;

III - cartilhas de orientação, a serem distribuídas em órgãos públicos, voltadas aos jovens 
e aos seus pais, indicando todos os cuidados a serem tomados, bem como, em caso de problemas, 
os especialistas a serem procurados.

§ 1º   Entende-se como “mecanismos de interação de rede”, disposto no inciso II deste 
artigo, os “chats”, salas de bate-papo, sites como orkut, entre outros.

§ 2º  Entre as orientações e mensagens a serem dispostas nos cartazes e nas cartilhas, 
deve constar a orientação, para os pais, em manterem o computador num lugar comum da casa, 
por onde  todos passam.

Art. 3º  A campanha será permanente, disponibilizando, gratuitamente, as cartilhas para 
os interessados.

Art. 4º  As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta de 
dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,  e  suplementadas  se 
necessário.

Art. 5º  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 90 
(noventa dias).

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

Lucas do Rio Verde, 15 de abril de 2008.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal


