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RESoLUçÃo No 058 /2013, DE í0 DE JULHo DE 20í3.

EMENTA: Dispôe Sobre a Criação da TV Câmara e da

Rádio Càmara do Poder Legislativo Municipal

de Beneiras.

I CÂmana DE VEREADORES DE BARREIRAS, no uso de suas atribuiçóes regimentais,

RESOLVE:

Art. 10 Ficam criadas, na câmara Municipal de Baneiras, com operação em todo o

tenitório do Município de Baneiras, a TV Câmara e a Rádio Câmara do Município de Barreiras,

objetivando a permanente divulgaçáo e intensa popularização dos trabalhos desenvolvidos nos

limites do Poder Legislativo Baneirense.

Parágrafo Primeiro. A TV Câmara e a Rádio câmara serão coordenadas pela Mesa

Diretora da Câmara.

parágrafo Segundo. A Direçáo e supervisão operacional e qualitativa dos trabalhos

relacionados com as matérias veiculadas pela TV Câmara e pela Rádio Câmara de Barreiras,

ficarão sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação, supervisionada diretamente pelo

presidente da Mesa da Câmara Municipal de Baneiras, em conjunto com os líderes partidários

dos partidos políticos representados na Cámara Municipal.

Art 23. A Mesa Diretora da câmara, em ato próprio, definirá o funcionamento da TV

Câmara e da Rádio Câmara de Baneiras.

AÉ. 30 As Redes de que trata este Ato da Mesa Diretora têm como objetivo a

universalização, progressivamente, do acesso da populaçáo aos sinais das emissoras da TV

câmara e da Rádio câmara de Barreiras, em conformidade com as disposições legais que

regulam esses serviços em todo tenitóÍio nacional'
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Art 40 A operação da w cámara e da Rádio câmara de Barreiras ficará a cargo da

Comunicação da Câmara Municipal de Baneiras.

AÉ 50 Para fins do disposto neste Ato da Mesa Diretora, considera-se:

| - universalização: possibilidade de acesso de qualquer pessoa ou instituiçáo aos

conteúdos da TV Câmara e da Rádio Câmara de Baneiras por meio de radiofusáo, aberta e

gratuita, independentemente de sua localizaçáo e condição socioeconômica:

ll - canal de w digital: canal consignado pelo Ministério das comunicaçóes para operação

no SBTVD-T - Sistema Brasileiro de Televisão Digital Tenestre;

lll - canal de rádio analógico: canal de frequência dentro dâ faixa de 88 a 108 MHz

consignado pelo Ministério das Comunicaçóes para operação analógica;

lV - canal de rádio digital: canal de rádio digital a ser consignado pelo Ministério das

Comunicaçôes quando for definido o padrão digital a ser adotado no Brasil;

V - subcanalização: segmento do canal de W digital ou de rádio digital utilizado para a

transmissão de mais de uma programaçáo em um mesmo canal de frequência'

Art 60 A Câmara Municipal de Baneiras, com vistas à redução dos custos de instalação e

manutençáo de suas redes, poderá estabelecer parcerias com as emissoras de rádio e de w de

outras esferas do Poder Público.

parágrafo primeiÍo. Na inexistência de condiçôes técnicas que viabilizem a formalizaçáo

de parcerias com oúros entes públicos, a cámara Municipal de Barreiras poderá firmar acordos,

convênios ou outros instrumentos jurídicos com outras emissoras de direito privado, nos termos

da legislaçáo em vigor, devendo os investimentos e obrigaçôes ser detalhados nos termos a

serem firmados.

Parágrafo segundo. os acordos, convênios ou outros instrumentos jurídicos poderão ter

prazoindeterminado,e,quandonáoonerosos,nãopermitirãoàspartespagaroucobrar
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indenizaçáo de qualquer espécie, quando de sua denúncia ou rescisáo a qualquer título, que se

dará mediante ato justiÍicado.

Art 70 O canal consignado à Câmara Municipal de Baneiras pelo Ministério das

comunicações para radiofusão digital será utilizado pela w cámara em, no mínimo, uma

subcanalização, para transmitir uma programaçáo plena de 24 (vinte e quatro) horas, para a

transmissão para dispositivos móveis e para interatividade com a população'

Art. Bo As parcerias a serem formalizadas com as emissoras públicas e privadas terão

como objeto a cessáo de uma subcanalizaçáo do canal de TV digital, para transmissão da

programaçáo plena de 24 (vinte e quatro) horas da entidade parceira, a qualificará responsável

pelo conteúdo veiculado, de acordo com os teÍmos dos acordos, convênios ou instrumentos

jurídicos firmados e com a observância da legislação vigente.

Art. 90 A Câmara Municipal de Baneiras poderá ceder espaço na grade horárie da

programação da TV Càmara e Rádio Câmara para os parceiros locais na rede analógica e ceder

uma subcanalizaçâo para transmissão da programaçáo plena de 24 (vinte e quatro) horas da

entidade parceira na rede digital.

ParágraÍo único. Em ambos os Glsos, a entidade parceira se responsabilizará pelo

conteúdo veiculado, nos termos dos convênios e contratos e na forma da lei e da regulamentação.

AÉ. 10 No caso de os sinais dos transmissores da TV Câmara e da Rádio câmara

atingirem mais de um município, a Gâmara Municipal de BarÍeiras poderá compartilhar ou

disponibilizarpartedaprogramaçãodesuasubcanalização,emcomumacordo'como
precondiÉo para formalizar o termo de parceria.

Art 1í. Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Barreiras solicitar à Agência

Nacional de Telecomunicaçóes - ANATEL e ao Ministério das Comunicaçôes, as consignações de

operaçáo, de acordo com as normas do sistema Brasileiro de Televisâo Digital Tenestre -

sBwD-T, mediante proposta da Assessoria de comunicação da câmara Municipal de Barreiras,

supervisionada diretamente pelo Presidente da Mesa Diretora'
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AÍt. 12. A Mesa da Câmara Municipal de Baneiras fica autorizada a assinar os termos de

acordo de cooperação técnica, convênios e outros instrumentos jurídicos com os entes públicos e

privados interessados em participar ou promover parcerias com a TV Câmara ou a Rádio Câmara

de Barreiras.

Art. 13. As despesas necessárias e exigidas à execução da presente Resolução correrão

por conta da dotação orçamentária própria deste Poder Legislativo, autorizadas suplementações

se forem necessárias.

Art. '14. Esta Resolução entra em vigoÍ na data de sua publicaÉo.

AÉ. 15. Revogam-se as disposiçóes em contrário.

Câmara de Vereadores de Barreiras, da Bahia, 12 de Julho de 2013.

CODEIRO

Presidente

KÂRLÚCN ANTONIO

1a Secretária

20 Secretário
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