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PROJETO DE RESOLUCAO
Disp6e sobre o Regimento lnterno da TV Camara Jacarei,
seu Conselho Editorial e da outras providencias.

A CAMARA IVIUNICIPAL DE JACAREi APROVA E A SUA

PRESIDENTE, VEREADORA LUCIMAR PONCIANO LUIZ,
PROIVIULGA A SEGUINTE RESOLUCAO:

Art. 1° A TV Camara Jacarei e uma emissora ptiblica e tera
seu funcionamento disciplinado pelos termos do presente Regimento lnterno.

Art. 20 A TV Camara Jacarei e urn veiculo de comunicaeao
do Poder Legislativo de Jacaref, vinculado a Secretaria de Comunicagao, tendo enfoque nas
atividades do Legislativo, e transmitira atraves da operadora de canal a cabo local, sinal
aberto digital UHF e internet.

Art. 30

A TV Camara Jacarei destina-se, principalmente, a

transmissao das Sess6es de Camara, a divulgar a atividade parlamentar legislativa e a

produgao de programas de interesse pt]blico ou que expressem a transparencia do uso de
verbas ptlblicas.

§ 1° As sess6es de Camara realizadas no pr6dio da Camara
Municipal serao transmitidas na integra, ao vivo, pela TV Camara Jacarei.

§ 2°

Nos casos de sess6es que forem realizadas fora do

pfedio da Camara, os trabalhos serao gravados e exibidos posteriormente em horario e data
a serem definidos pela Secretaria de Comunicagao.

§ 30

Terao prioridade nas transmiss6es da TV Camara as

sess6es e, em seguida, as audiencias das comiss6es permanentes e temporarias.
§ 4°

As produe6es audiovisuais que acompanhem as

fa,asal

dos vereadores serao de responsabilidade dos mesmos, cabendo a TV Camara a
formatagao dos arquivos para exibigao durante as sess6es.
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§ 5°

A produgao e/ou exibigao de produtos audiovisuais

deverao seguir regras procedimentais estipuladas pela Secretaria de Comunicagao, como

prazos, horarios e agendamentos, devendo a entrega de videos ocorrer com dois dias uteis

de antecedencia de seu uso, ate as 17 horas, com o Protocolo de Videos devidamente
preenchido na Secretaria de Comunicagao.

§ 60 Caso a Sessao Ordinaria ocorra em datas excepcionais,
o tramite da entrega dos videos sera determinado pela Secretaria de Comunicagao.

§

70

0

arquivo

de

apresenta?ao em

slides

devera,

obrigatoriamente, ser entregue a Secretaria de Comunica?ao ate as 15 horas do dia anterior

a data designada para a sessao em que sera utilizado.

Art. 4° A TV Camara Jacaref podera atuar na divulgagao do
trabalho dos vereadores, o que sera feito por interm6dio de programas especificos com tal
finalidade, bern como podera veicular manifestag6es de interesse pdblico, programas de

entrevistas, documentarios, eventos esportivos, culturais e de ag6es sociais, dentre outros
conteudos que promovam a cidadania, a valorizaeao do Municfpio e de sua populagao.

§ 10 Fica garantido a todos os vereadores, no pleno exercicio

do mandato, o mesmo tempo na programaeao da T\/ Camara Jacarei para divulgaeao de
seu trabalho legislativo, em especial projetos.

§ 2°

Os vereadores terao espaeo igualitario no que diz

respeito ao tempo e participagao em programas especificos da grade da emissora ou por ela
produzidos.

§ 30

Os vereadores que, porventura, nao tiverem interesse

em participar dos programas da semana, nao poderao utilizar seu tempo cumulativamente

nas semanas seguintes nem cede-lo a outrem.

Art. 5° Cabe aos vereadores comunicarem por escrito (via e
mail ou formulario especifico) suas demandas a Secretaria de Comunicaeao, que as avaliafa

de acordo com o estabelecido nesta Resolugao e realizara a agendamento de gravae6es e
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participagao em programas] respeitando criterios especfficos estabelecidos pelo Gerente de

Programaeao para cada uma das produg6es da TV Camara.

Art. 6°

E proibido ao vereador utilizar a TV Camara Jacarei

para ofender a honra e imagem de colegas do Legislativo, partidos ou pessoas, sujeitando-

se o mesmo as disposig6es contidas no C6digo de Etica e Decoro Parlamentar desta Casa
Legislativa (Resolugao n° 626, de 06 de dezembro de 2001 ).

Art. 7°

E vedada a utilizagao da TV Camara Jacarei como

veiculo de promogao pessoal ou politico-partidaria dos vereadores, servidores desta Casa
Legislativa ou de quem quer que seja.

Art. 8°

A TV Camara Jacarei, tendo obrigag6es com a

cidadania, obedecefa tamb6m aos seguintes principios na prestagao de seus servigos:
I - produgao e programagao com finalidades educativas,
artisticas, culturais, cientificas e informativas;

11

-

complementaridade

com

os

sistemas

ptiblicos

de

radiodifusao;
Ill - nao discriminagao religiosa, politico-partidaria, filos6fica,

6tnica, de genero ou de orientagao sexual;

lv - observancia de preceitos eticos e legais no exercfcio das
atividades profissionais de radiodifusao;

V

-

autonomia

para

definjr

produgao,

programa?ao

e

distribuigao de contetldo no sistema ptlblico de radiodifusao, em consonancia com o seu
Conselho Editorial.

Art. 9° A Secretaria de Comunicaeao, por seu Secretario e

Gerentes de Programagao e de Opera?6es, responde pela TV Camara Jacaref. tecnica e
editorialmente, decidindo sobre pautas e contetidos veiculados, desde que estes obedegam
aos principios que norteiam o funcionamento da emissora.
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Art.10 A veiculagao de contetldos e eventos na TV Camara

Jacaref dar-se-a de tres formas:
I-

Divulgagao: que consiste em inclusao de evento na

pauta de programas que digam respeito as atividades dos vereadores e tambem da insergao
de evento na agenda cultural da TV, ou pela realizagao de entrevistas e/ou produ?ao de
comerciais. Na produeao de comerciais, a TV Camara somente atuafa quando na promogao
do evento a ser divulgado haja a efetiva participagao do Poder Pi]blico ou no caso de

parceria ou apoio deste a outras organizag6es da sociedade civil sem fins lucrativos.
11 -

Cobertura: que compreende a realiza?ao de materia

jornalistica durante determinado evento, seguindo os cnt6rios do interesse publico, da

prestaeao de servieos e da utilidade pdbljca, e na veiculacao das atividades parlamentares.
Ill -

Transmissao: que e a veicula?ao de eventos na integra,

com edieao ou nao, sejam ao vivo ou gravados e transmitidos posteriormente, devendo
seguir os mesmos criterios de cobertura.

Art.11

As atividades dos partidos politicos com ou sem

representagao no Poder Legislativo Municipal, realizadas no recinto da Camara Municipal,

nao terao cobertura da TV Camara Jacarei,

independentemente da participaeao de

Vereador.

Art.

12

A TV Camara Jacarei apresentara programas

jornalisticos e de entretenimento cultural de interesse pdblico destinados a todas as idades,
sendo terminantemente proibida a exibi?ao de conteddo impr6prio.

Pafagrafo tinico.

Na cadeia de programaeao constante do

oapL/f deste artigo, devera ser observada alternancia entre os diversos segmentos culturais.

osgruposeorgaoscuitura,seA:;::late:::I::::eq::V':::af:::a,duac'raat:v:::'dp::::adoesc:::::;st
espagos dentro da grade de programagao da TV Camara Jacarei, sendo de competencia da
Secretaria de Comunicagao a definigao de regras para essa utilizagao.
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Art.

14.

A

edigao

dos

programas jornalisticos

e

de

entretenimento cultural, produzidos pela TV Camara Jacarei, seguirao crit6rios jornalisticos

e informativos, sendo vedada, portando, a ingerencia no produto final a ser exibido.

Art. 15.

Todo conteudo gerado pela TV Camara Jacarei

devefa obedecer a uma tabela de temporalidade proposta pela Secretaria de Comunica?ao,
a ser aprovada pelo Conselho Editorial, para descarte ou arquivo defini{ivo.

Art.16. A TV Camara Jacarei somente podefa sair do ar por
problemas tecnicos, devidamente justificados pela Secretaria de Comunicagao.

Art. 17

Todos os equipamentos necessarios a operagao,

produgao, edigao, sonorizacao e iluminagao, da TV Camara Jacarei, nao poderao ser
utilizados por terceiros alheios ao Legislativo e nem emprestados a pessoas ou 6rgaos
ptlblicos ou privados.

Art. 18

Aos equipamentos da TV Camara Jacarei sera

aplicado o disposto na Resolueao n° 716, de 25 de maio de 2017, que disciplina o Sistema
de Controle de Bens Patrimoniais M6veis - SCBPM - no ambito da Camara Municipal de

Jacarei.

Art.19 A utilizaeao das instalag6es, materiais, equipamentos

e pessoal da TV Camara Jacarei de forma indevida, ou para finalidades distintas daquelas

para as quais este veiculo foi criado, acarretara a apuragao de responsabilidade quanto ao
dolo ou culpa de quem assim proceder, por meio do devido processo administrativo,

assegurados o contradit6rio e a ampla defesa.

Art. 20

Para execugao de suas atividades, a 1\/ Camara

Jacarei podera:
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I

-

valer-se

de

convenios

de

cooperagao

com

outras

emissoras, entidades ou empresas pdblicas ou privadas;
11 -realizar programagao em regime de co-produeao;

Ill I distribujr sua programaeao via telecabodifusao, redes de

comunicagao por computador, alem de outros recursos de comunicaeao que vierem a se
tornar disponiveis;

lv - valer-se de convenios visando a cooperagao entre TV's
comunitarjas, educativas, universitarias, judiciarias, legislativas, entre outras de carater
pt,blico;

V - celebrar convenios com as entidades de ensino superior

para realizaeao de estagios na area de Comunicaeao Social ou outras correlatas.

Art. 21

Sempre que forem cedidas ou disponibilizadas

imagens ou programagao da TV Camara Jacarei para veiculagao, estas deverao ser seladas
com o logotipo da TV Camara Jacaref .
§ 1°

Cada Vereador tefa direito, mediante requerimento

escrito e dirigido a Secretaria de Comunicaeao, a c6pias de seus pronunciamentos em
plenario, comiss6es e estLldios de gravag6es.

§ 2°

A Camara Municipal e a 1\/ Camara Jacarei nao se

responsabilizarao pela utilizagao das c6pias cedidas a quem de direito.

§ 3°

Poderao ser cedidas imagens a outras emissoras,

entidades ou 6rgaos ptlblicos, desde que haja comprovado interesse e formalmente
requerido.

§ 40

Qualquer meio de comunicagao que veicular imagens

cedidas pela TV Camara Jacaref devefa obedecer ao crit6rio estabelecido no caput deste
artigo.

Art. 22

0 Conselho Editorial da TV Camara Jacarei,

estabelecido nesta Resolugao, sera formado da seguinte forma:
I -Presidente da Camara Municipal;
11 -1° Secretario da Mesa Diretora do Legislativo;
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Ill -2° Secretario da Mesa Diretora do Legislativo;

lv -Secretarjo-Diretor de Comunicagao;

V -Gerente de Programagao da TV Camara Jacaref ;

Vl - urn membro,

dentre os servidores

integrantes da

Secretaria de Comunicagao, indicado pelo Secretario-Diretor de Comunica?ao; e
Vll

-

urn

Consultor

Juridico-Legislativo

indicado

pelo

Secretario-DiretorJurl'dico.

§ 1°

0 Conselho Editorial da TV Camara Jacarei sera

presjdido pelo Presidente da Camara Municipal de Jacarei e, em sua ausencia, sera
substituido pelo membro presente que estiver logo em seguida na ordem estabelecida na

composigao constante do capuf deste artigo.
§ 2° No caso do Secretario-Diretor de Comunicacao acumular

suas atribuig6es com a de Gerente de Programagao, o membro a integrar o Conselho no
lugar deste sera o Gerente de Operag6es, conforme quadro de substitui?6es previsto no
artigo 20 da Lei n° 5.930, de 13 de abril de 2015, que disp6e sobre a estrutura administrativa

da Camara Municipal de Jacarei.

§ 3° Nao e permitido a actimulo de vagas, par integrante da

Secretaria de Comunicagao, na composi?ao do Conselho.

§ 4°

0 qu6rum necessario para reuni6es e votag6es do

Conselho Editorial sera de metade mais urn da totalidade de seus membros.
§ 5°

Nas deliberag6es do Conselho, o Presidente s6 votara

em caso de empate.

Art. 23

0 periodo do mandato dos membros do Conselho

Editorial devefa coincidir com o mandato da Mesa Djretora do Legislativo`

§ 1° A nomeagao dos membros do Conselho devera ocorrer
em ate trinta dias ap6s a posse da Mesa Diretora do Legislativo.
§ 2° 0 Presidente do Legislativo expedifa Portaria nomeando

os membros do Conselho e a sua posse sera automatica tao logo seja publicada.
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§ 30

Em caso de vacancia, ap6s competente Portaria do

Presidente da Camara, cabe ao Presidente do Conselho Editorial dar posse ao novo
membro.

Art. 24. Cabe ao Conselho Editorial:

I

-

a

apreciagac)

e

deliberagao

sobre

diretrizes

da

programagao exibida pela TV Camara;
11 - elaborar, em conjunto com a Secretaria de Comunica?ao,

as politicas de djvulgagao da TV Camara Jacarei;

Ill - estabelecer os criterios de excelencia e os padr6es de
qualidade da grade de programaeao;
lv - apreciar o merito dos programas exibidos durante o
trimestre, recomendando a sua continuidade ou interrupgao. conforme criterios jomalisticos

adotados pela Secretaria de Comunica?ao;

V - sugerir a Secretaria de Comunicagao, temas para os

programas da TV Camara Jacarei;
Vl - recomendar personalidades e personagens a serem
entrevistadas, de acordo com a grade de programagao disponivel;
Vll - estabelecer os crit6rios de utilizagao da TV Camara

Jacaref pelos Poderes Executivo e Judiciario ou por entidades e organismos que assim
solicitarem;

Vlll -estabelecer o dia e horario de suas reuni6es.

Art. 25 0 Conselho Editorial da TV Camara devera se reunir
trimestralmente para avalia?ao peri6dica da qualidade estetica e de contet]do da grade de

programagao da T\/ Camara Jacarei.

Art. 26

As situag6es nao previstas pelas disposig6es desta

Resolugao serao solucionadas pelo Conselho Editorial.
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Art. 27 A Mesa Diretora baixara demais atos necessarios a
efetivagao do Regimento lnterno da TV Camara Jacarei.

Art. 28

Esta Resolu?ao entra em vigor na data de sua

publicagao.

Art. 29

Revogam-se as disposig6es em

contrario,

em

especial a Resolueao n° 702, de 13 de agosto de 2015.

Camara Municipal de Jacarei, 7 de fevereiro de 2018.

LUG

MAI#C) 0 LUIZ
Vereadora - PSDB
Presidente

ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PR

/,

1 a Secretario

L//
AUTORIA: VEREADORES LUCIMAR PONCIANO LUIZ, ABNER DE IVIADUREIRA E DRA.
MARCIA SANTOS (lvIESA DIRETORA DO LEGISLATIVO)
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A TV Camara Jacarei se consolida cada vez mais como urn
importante meio de comunicagao, prestando relevantes servieos a comunidade, divulgando

a atuaeao do Poder Legislativo, de demais 6rgaos ptlblicos e ainda tendo atuaeao marcante

em relaeao a cidade propriamente dita, sua gente, eventos e ag6es de interesse da
coletividade.

A presente propositura tern apenas o objetivo de ajustar o
Regimento

lnterno da TV Camara

a

realidade

atual do

Legislativo,

bern como as

necessidades verificadas para o melhor atendimento de suas atividades e programaeao.

Esperamos, portanto, que este projeto de resolueao merega o
apoio e aprovagao dos nobres pares e, colocando-nos a sua disposigao para mais

esclarecimentos necessarios, subscrevemos com antecipados agradecimentos pela atengao
dispensada.

Camara Municipal de Jacarei, 7 de fevereiro de 2018.

LUcllvIA

#EfflMgrE`uutrz£#
Vereador - PR
10 Secrefario
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