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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAuzmou - RS

RESOLUÇÃO DE MESA N° 005, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a transmissão gratuita das
sessões pelas rádios locais

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, no exercício
das legais atribuições que lhe confere o art. 26, bem como da competência que
lhe confere o art. 67, ambos do Regimento Interno

CONSIDERANDO o dever constitucional de publicidade (CRFB, art. 37, capuf);

CONSIDERANDO a vedação constitucional à censura quanto aos meios de
comunicação (CRFB, art. 5°, IX);

CONSIDERANDO a solicitação das rádios locais para transmissão gratuita das
sessões da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO a Informação n. 1.971/2017 oriunda das Delegações de
Prefeituras Municipais -DPM

DECRETA:

Art. 1°. A transmissão das sessões da Câmara Municipal pelas rádios locais
será gratuita e deverá ser pautada pela impessoalidade e pelo caráter
informativo e educativo, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.

Art. 2°. Admite-se a transmissão por vídeo, desde que observado o disposto no
art. 1°.

Art. 3°. A Câmara Municipal não tem responsabilidade pelos instrumentos e
pela conduta dos profissionais das rádios.

Art. 4°. O não cumprimento do disposto nesta Resolução de Mesa importa em
imediata cessação das transmissões, sem prejuízo do poder de polícia do
Presidente da Câmara Municipal.
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Art. 5°. Os representantes das rádios loc is interessadas na transmissão
gratuita das sessões da Câmara Municig. deverão declarar por escrito sua
ciência quanto às regras r/c i . s. esta Resolução de Mesa.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa P s . 440 - Fo e PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
. CAIUIZUlIIO. RS

Art. 6. Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Carazinho, Estado do Rio Grande

A
dO{jem} 8 de setembro de 2017.

STE~RENOpre:ij1'nte
LU~ABRIG 2° Vice-Presidente
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Exmo. Sr. Estevão De Loreno

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARA?)f\j,H.o

Protocolo n' 11'1.6'jJ;; 1'1 t
Hora/IX: t2r--- ---

O 9 LH~n 7011

iCt.Vl.{""'6t" , U CGvl-t-Res.; ,
Ass.: ('

o Grupo Gazeta de Carazinho, através de sua direção vem comunicar a Vossa

Senhoria que estaremos transmitindo a partir da próxima segunda feira,

através do Portal Gazeta de Comunicação e das redes sociais do grupo, as

sessões da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 19horas.

Para tanto, solicitamos que seja disponibilizado o aceSso para um de nossos

técnicos para instalação dos equipamentos que serão utilizados e a liberação

de um acesso à internet.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente a atenção

dispensada.

Atenciosamente.

Carazinho, 09 de agosto de 2017.

~"« t/ A!~Ú/'[1!1tt1
/J{árm~ vargas ~1br~/~que
. Diretora Fmanceira

Grupo Gazeta de Rádio

Gazeta de Carazinho Ltda_



DECLARAÇÃO

A Rádio e TV Gazeta de Carazinho ltda, inscrita no CNPJ

89.464.448/0001-31, representada por Orion Vargas Albuquerque, portador
do CPF66667720087, DECLARASOBA PENADA LEI,que espontânea e
gratuitamente, transmite as sessões da Câmara Municipal de Vereadores de
Carazinho e que está ciente das regras constantes na Resolução de Mesa nº
005, de 18 de setembro de 2017.

Estão as emissoras do Grupo Gazeta de Carazinho, sem a

obrigatoriedade das transmissões, já que se trata de ato espontâneo e
gratuito.

Por ser esta a expressão da verdade e, após lida a presente

declaração, assina, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Carazinho, RS,25 de setembro de 2017.

~ 6'~Q
~~~,

Orion Vargas Albuqu
Diretor Gera

Grupo Gazeta de Carazinho
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~" Delegações de Prefeituras Municipais
~( Somar experiôncias para dividir conhecirmmtos
Desde 1966

Porto Alegre, 29 de agosto de 2017.

Informação nO

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Consultor(es):

Ementa:

1.971/2017

Município de Carazinho - Poder Legislativo.

Dr. Luis Fernando Bourscheid, Procurador Jurídico.

Presidente da Câmara de Vereadores.

Vanessa Marques Borba e Bartolomê Borba.

É possível a transmissão radiofônica das sessões legislativas da
Câmara, o que deverá ser regulamentado através de Resolução
de Plenário. Para tanto, o Legislativo deverá contratar com a
rádio para essa finalidade, o que deve observar as regras da Lei
nO 8.666/1993, mesmo que seja feito de forma gratuita, em
observância aos princípios da isonomia e impessoalidade. Outras
considerações.

É solicitado, através de consulta eletrônica, registrada nesta

DPM sob nO50.375/2017, parecer sobre a transmissão radiofônica das sessões da

Câmara de Vereadores. A consulta está posta nos seguintes termos:

As rádios de [...] (de cunho não comunitário) estão solicitando
acesso ao plenário para instalação de aparelhamentos com o
objetivo de transmitir gratuitamente as sessões ordinárias nos
portais das rádios e nas lives de suas redes sociais.

A permissão por parte do Presidente da Câmara não fere a lei de
publicidade institucional e não ocasiona indiretamente benefícios
econômicos às rádios, com o aumento de ibope?

Caso seja permitido, qual ato legal precisa ser feito?

Para instrução, segue ofício de uma das rádios.

Examinada a matéria, passamos a opinar.
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A matéria de que trata a consulta impõe, preliminarmente,

algumas breves considerações sobre a publicidade facultativa permitida ao poder

público, prevista no art. 37, ~ 1°, da Constituição da República, nos seguintes

termos:

Art. 37 [...]

~ 10 A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos.

Portanto, como se verifica do texto constitucional, a

publicidade institucional, na qual se enquadra a transmissão das sessões da

Câmara de Vereadores, deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação

social.1

2. O Tribunal de Contas do Estado, no Parecer Coletivo n°

5/1990, trata especificamente do caráter misto, informativo-educativo, da

transmissão radiofônica das sessões legislativas, reforçando a natureza de

publicidade institucional e, portanto, da possibilidade de sua realização, conforme se

depreende do trecho abaixo colacionado:

Terá caráter informativo'\quando a sua finalidade for a de
informar'ãP"õpülaçãõ,-exeníplificativamente, sobre um serviço que
é posto à sua disposição, ou uma obra que lhe será de utilidade,
ou uma campanha realizada em benefício da própria comunidade .
... ou de incentivo ao turismo, uma vez que essas atividades, além

1 A matéria está prevista, também, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no S 1° do art.

19.
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de atraírem divisas, servem também para informar a população de
outras regiões acerca de eventos úteis à produção, ao comércio
ou ao lazer. Informações úteis à população, portanto.

Terá caráter misto, informativo-educativo a transmissão
radiofônica de sessões legislativas, desde que devidamente
amparada em dotações orçamentárias específicas, não
induzir à promoção pessoal de um ou alguns parlamentares
ou partidos, isto é, quando não for direcionada à louvação
direta ou indireta de quem quer que seja. Observa-se que, nas
comunidades do interior do Estado, notadamente, é de
utilidade para a população o acompanhamento, por esta via,
dos trabalhos legislativos. Os critérios da moralidade,
razoabilidade e utilidade pública, evidentemente, conformarão
os limites a que estão adstritos os ordenadores de despesa.
[...]

Terá, por fim, o sentido de orientação social quando o seu
objetivo for o de orientar ou conscientizar a população acerca de
fatos e/ou valores relevantes para a comunidade. Assim, v.g. a
cidadania, as liberdades públicas, o direito de voto, o patriotismo.
(grifamos)

3. Assim, em que pese viável e transmissão radiofônica das

sessões legislativas, o que vai ao encontro do princípio da transparência, a decisão

de transmiti-Ias, ou não, é administrativa, relacionada à atividade de gestão do

Legislativo, portanto, de competência da Mesa Diretora. Recomenda-se, ainda, que

se esta for a intenção do Legislativo, este regulamente, através de Resolução de

Mesa, estabelecendo os critérios e as condições a serem observadas na

transmissão, a fim de evitar que a veiculação de informações pela rádio extrapole os

limites da publicidade institucional.

4. Por fim, feita a regulamentação da transmissão das sessões,

o Legislativo deverá contratar a transmissão, o que deve observar as regras da Lei

nO 8.666/1993, em observância aos princípios da isonomia e da impessoalidade, o

que não impede que a transmissão seja sem custo para o poder público. Ressalta-

se, ainda, que a rádio não poderá ser comunitária, vez que o Decreto nO2.615/1998,

que regulou a Lei Federal nO 9.612/1998, que dispõe sobre a rádio difusão
3
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DeLegações de Prefeituras Municipais
Sorrir f "po;dtncídS poTa dividil conhecimento',

comunitária, somente as autoriza à captação de patrocínio, a título de apoio cultural,

sem que isto gere vínculo obrigacional da emissora com o patrocinador, sendo lícita

a menção do apoio cultural, sem especificação de serviço como contrapartida.

São as informações que julgamos pertinentes à consulta

formulada.

I,.":,
/

B" rtolome Borbil
O/\8/RS 2.J~i2
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