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LAPAO-BA, 15 DE JULHO DE 2020.

Ao Exm° Senhor 
Claudio Jose Rodrigues
Presidente da Camara Municipal de Lapao/Bahia

Senhor Presidente

O Prefeito Municipal de Lapao, no uso de suas obrigagoes legais, apresenta 
para analise, apreciagao e aprovagao o Projeto de Lei n° /m^/2020. que “Dispoe sobre a 
exploragao do servigo de Radios Alternativas de Linhas Moduladas, transmitidas 
via equipamentos sonoros, no Municipio de Lapao”.

Certos da Vossa especial atengao, renovamos votos de aprego a Vossa 
Excelencia e demais pares dessa Casa Legislativa.

Respeitosamente S/

-i
JOSEiRK IARDO RODRIGUES BARBOSA 

\ PREFEITO MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DEUPAO

Av. Justiniano de Castro Dourado n° 36, BIoco B - Centro 
CAL - Centro Administrative de Lapao - CEP 44.905-000 

Fone: (74) 657-1010/1012 -CNPJ 13.891.528/0001-40
www.lapao.ba.gov.br
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MENSAGEM

Lapao/BA, 15dejulhode 2020

Ao Exm°. Senhor 
Claudio Jose Rodrigues 
Presidente da Camara Municipal.

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores

O Prefeito Municipal de Lapao, no uso de suas obrigagoes legais, apresenta para
/2020, que “Dispoe sobre a exploragaoanalise, apreciagao e aprovagao o Projeto de Lei n° 

do servigo de Radios Alternativas de Linhas Moduladas, transmitidas via equipamentos 
sonoros, no Municipio de Lapao”.

A Radio Alternativa de Linha Modulada e um importante velculo de comunicapao, 6 a 
terceira maior midia de informapao e cultura do Brasil, segundo pesquisas do IBOPE, prestando 
relevantes servipos as comunidades como informapao e cultura para a formapao da cidadania, 
entre outras atividades assistenciais desenvolvidas pelas radios juntamente com as associapoes e 
agremiapoes de bairros em todo o Pais.

E mister ressaltar que a legislapao Federal, bem como os dispositivos constitucionais 
nao regulam o tema. Isso porque a Constituipao Federal, em seu Art. 22, IV e a Lei n° 9.612/98, 
diploma legal que dispoe sobre o funcionamento das Radios Comunitarias, se referem aquelas ao 
servipo de radiodifusao comunitaria operada por Frequencia Modulada, ou seja, atraves de “ondas 
sonoras” e o presente Projeto de Lei diz respeito a radios alternativas operadas por Linha 
Modulada, ou seja, atraves de fios conectados a alto falantes. Observa-se, portanto, que a 
legislapao supramencionada nao regula a materia ora apresentada. Em verdade, nao hci uma 
legislapao municipal quejregule a materia. Deste modo, revela-se da maior importancia e 
necessidade a aprovapaojpor esta Casa da presente Lei a fim de garantir uma Legislapao que 
discipline o tema em tela.

Por fim, a proposipao encontra-se instruida com os documentos necessarios a sua 
efetivapao, esperando contar com o apoio de nossos pares para que este Projeto de Lei seja 
aprovado por esta casa.

Neste sentido, faz-se mister ressaltar as Vossas Excelencias que a aprovapao desta 
materia sera de suma importancia para o Municipio.

Na certeza de plena afcc 
seria e responsive! deliberapao em 
de nossa comuna, atraves do trapalhj) cpnjuflto dos

Cordialmente,

hida, da profundidade costumeira de seu exam 
plenario, antecipamos agradecimentos 

deres C

de sua
is este avanpo

leste Municipio.

1/
JOSE RIQARD 0 kODRIGUES BARBOSA 
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APKESENTAD0NASESSA0PROJETO de LEI N° ]0C6, DE 15 de julho DE 2020
ordinariade^M^

“Dispoe sobre a explora^ao do servigo de Radios 
Alternativas de Linhas Moduladas, transmitidas via 
equipamentos sonoros, no Municipio de Lapao.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, faz saber que a Camara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° A exploragao do Servigo de Radios Alternativas de Linha Modulada, transmitidas 
via equipamentos sonoros, no ambito do Municipio de Lapao, passa a ser disciplinada 
pela presente lei.

Art. 2° Para os fins desta Lei, denomina-se Radio Alternativa de Linha Modulada - RALM 
aquela cuja gestao e exercida por empresa individual ou grupo societario, proprietario do 
veiculo, com compromissos comunitarios, que funciona atraves de Linha Modulada (LM), 
transmitindo suas mensagens por meio de alto-falantes.

Art. 3° O Servigo de Radio Alternativa de Linha Modulada tern por objeto a difusao sonora 
com fins culturais, educacionais, filantropicos, assistenciais, de prestagao de servigo e de 
utilidade publica, com vistas a:

I - divulgar noticias e ideias, promover o debate de opinioes, ampliar informagoes 
culturais, de modo a manter a populagao bem informada;

II - integrar a comunidade por meio de:

a) desenvolvimento do espirito de solidariedade e responsabilidade comunitaria;

b) incentivo a participagao em agoes de utilidade publica e de assistencia social.

Ill - contribuir para o aperfeigoamento profissional dos jornalistas e radialistas e para o 
surgimento de novos valores nestes campos profissionais.

Art. 4° As emissoras do Servigo de Radios Alternativas de Linha Modulada atenderao, em 
sua programagao, aos seguintes principios:

I - transmissao de programas que deem preferencia/a finalidades educativas, artisticas, 
culturais e informativas e que possam beneficiar o desenvolvimento geral da comunidat^eT'

gao cadaII - promogao de atividades artisticas e jornalistices ^ue 
vez maior da comunidade;

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
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III - preservagao dos valores eticos e socials da pessoa humana e da famllia, de modo a 
fortalecer e bem integrar a comunidade;

IV - coibir a discriminate de qualquer especie e a qualquer titulo, seja de raga, religiao, 
sexo, preferencias sexuais ou convic^des politico-partidarias ou ideologicas.

Art. 5° Da razao social ou do nome de fantasia constara, obrigatoriamente, a expressao 
“Radio Alternativa de Linha Modulada” ou “RALM”, pela qual a emissora se apresentara 
em suas irradia9des diarias.

Art. 6° A outorga de Autoriza$So para a exploragao do Servigo de Radio Alternativa de 
Linha Modulada sera concedida pela Prefeitura Municipal, mediante alvara de localizapao 
e funcionamento.

Art. 7° O Alvara de localizato e funcionamento sera requerido a Prefeitura Municipal 
juntando-se a seguinte documentagao:

I - requerimento que conste com clareza:

a) nome, enderego e qualificagao do requerente e sua assinatura ou de seu representante 
legal; j

b) localizagao do estudio onde sera operado o Servigo de Radio Alternativa de Linha 
Modulada;

II - certidao negative de debitos municipals.

Art. 8° E vedada a colocagao de equipamentos sonoros destinados ao servigo de Radio 
Alternativa de Linha Modulada:

I - em presidios e cadeias publicas;

II - em postos de combustiveis, depositos de gas e de artigos considerados inflamaveis ou 
explosives e em eixo de torre de telecomunicagoes em raio de 100 (cem) metros;

III - a menos de 500 (quinhentos) metros do equipamento sonoro de outra Radio 
Alternativa de Linha Modulada;

IV - a menos.de 50 (cinquenta) metros de escolas, clinicas, hospitals, asilos e casas de 
repouso.

§ 1° As caixas de som pertencentes ao servigo de/Raiiia Alternativa de Linha 
deverao obedecer a distancia minima de 10 cm (dez ce itimetros) ataixo d^ret5

Modtnada
^eletrica.
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§ 2° Em nenhuma hipotese, os cabos das Radios Alternativas de Linha Modulada deverao 
ser colocados em postos em que estejam instalados transformadores de energia de rede 
de alta tensao.

§ 3° O funcionamento das Radios Alternativas de Linha Modulada fica limitado ao periodo 
compreendido entre as 08:00 e 20:00 horas.

Art. 9° Os niveis maximos de ruidos dos equipamentos sonoros destinados ao Servi?© de 
Radios Alternativas de Linhas Moduladas serao de:

I - ate 70 dB (setenta decibeis), das 08:00 as 18:00;

II - 60 dB, ate as 19:00 horas;

III - 50 dB, das 19:00 ate as 20:00 horas.

Art. 10. Fica vedada a transferencia, a qualquer tltulo, das autoriza9bes para a explora9ao 
do servi90 de radio alternativa de linha modulada.

Art. 11. As prestadoras do Servi90 de Radio Alternativa de Linha Modulada poderao 
admitir patrocinio e publicidade para os programas transmitidos, priorizando os 
estabelecimentos situados na area da comunidade atendida e adjacencias.

Art. 12. Constituem infra9bes na opera9ao do Servi9o de Radio Alternativa de Linha 
Modulada:

I - operar sem a autoriza9ao do Poder Municipal;

II - transferir a terceiros os direitos decorrentes da autoriza9ao ou quaisquer 
procedimentos de execu9ao do Servi90 de Radio Alternativa de Linha Modulada;

i
Ml - permanecer fora de opera9ao por mais de 30 (trinta) dias, sem motive justificado;

IV - promover, dolosamente, interferencia no sistema de irradia9ao de outra Radio 
Alternativa de Linha Modulada, ou de qualquer outro tipo de servi9o de radiodifusao, 
telecomunica9ao sonora ou imagens e som;

V - infringir qualquer dispositive desta lei ou da correspondente regulamenta9ao.

Art. 13. As penalidades aplicaveis em decorrenci. 
as seguintes:

I - advertencia;

II - multa;

/
/ •

/

as infra9oes ao art. 9° dest ei sao
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III - revoga?ao da autorizapao, em casb de reincidencia.

Art. 14. A autorizapao para a execupao do Servipo de Radio Alternativa de Linha 
Modulada fica sujeita ao pagamento de taxa, de valor correspondente ao custeio do 
cadastramento, a ser estabelecido pelo poder concedente.

Art. 15. As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta das dotapoes 
orpamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 16. Esta Lei entra em vig6V na data de sua publicapao.

j Lapao-BA, 15 de julho de 2CJ20:

ERIC/ RDO RODRIGUES BARBOSA 
PREFEITO MUNICIPAL
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PARECER
COMISSAO DE CONSTITUIQAO, JUSTIQA E REDAQAO FINAL.

Parecer ao Projeto de Lei n° 1005/2020, de autoria do Poder Executive Municipal que 
Dispoe Sobre a explorapao de service de Radio Alternativas de Linhas moduladas, 
transmitidas via equipamentos sonoros, no Municipio de Lapao.

I - Relatorio

A materia em analise, de autoria do Poder Executive Municipal, no uso de suas 
atribuigoes legais, conforme prevista pelo art. 36 da Lei Organica, Dispoe Sobre a 
explorapao de service de Radio Alternativas de Linhas moduladas, transmitidas via 
equipamentos sonoros, no Municipio de Lapao.

II - Analise

Procedendo a analise do Projeto de Lei em discussao a luz dos preceitos 
legais que Ihe sao aplicaveis, notadamente, no que concerne a iniciativa da materia, 
previsto no art. 36 da Lei Organica Municipal a Comissao Permanente desta Casa se 
reuniu para dar o referido parecer. Observa-se a presenpa de quesitos essenciais a sua 
aprova?ao como constitucionalidade e boa tecnica legislative bem como a relevancia 
que a materia se reveste.

Ill - Voto

Em face do exposto, tendo em vista que o Projeto de Lei n° 1005/2020 
atende as exigencias da legislagao pertinente que disciplina o processo legislative, 2 
(dois) votos por sua aprova5ao, Vereador Luiz Carlos Lopes Gadea e Vereador Paulo 
Roberto Reis Silva, 01 (urn) voto do Vereador Ednaldo Jose Fernandes sera 
apresentado em separado.

Sala das Comissoes, 12 de agosto de 2020.

Vereadgr Luiz Carlos Jj^es Gadea
Presidente da Comissao de Constitui$ao, Justiga e Redagao Final.

Relator do Projeto 1005/2020

RESULTADO DA VOTAQAO DO RELATORIO DOS RELATORES 
Parecer (es) da(s) Comissao (es)

A Comissao presente: Comissao de Constituigao, Justiga e Redagao Final, 
apos apreciar o voto do seu relator, definem pela aprovagao do presente Parecer e suas 
emendas.
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Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Luiz Carlos Lopes Gadea - 
Presidente da Comissao de Constituigao, Justiga e Redagao Final, Vereador Ednaldo 
Jose Fernandes e Vereador Paulo Roberto Reis Silva - Membros da Comissao de 
Constituigao, Justiga e Redagao Final.

Sala das Comissoes, 05 de agosto de 2020.

(

VERBAOQR LUIZ CARLOS LOPES GADEA

BERIO REIS SILVAVERHADOR PAULO
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EMENDA MODIFICATiVA N° 02/2020 
Ao Projeto de Lei N° 1005/2020

Modifica o art. 3° do Projeto 
de Lein0 1005/2020.

O art. 3° passa a vigorar com a seguinte redagao:

3° O Servi^o de Radio Alternativa de Linha Modulada tern por objetivo a difusao 
sonora com fins culturais, educacionais, filantropicos, consciencia e fe religiosa, 
assistenciais, de prestagao de servigo e de utilidade publica, com vista a:

Sala das Comissoes, 14 de agosto de 2020.

Vereador

eAttoRA MUNICIPAL OEUPAO
Z / /7£ I

1
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APRESENTADONASESSAO
0RD1SJARIA

APROVADO P)R UHANIMIDMIt

9SSS3SSS:PROPOSICAO N° 01/2020

Emenda modificativa de n° 01/2020 ao Projeto de Lei 1005/2020

Os Vereadores EDNALDO JOSE FERNANDES, MARIA ENEDINA DA SILVAFRANCA e 

PAULO HENRIQUE DOURADO DE ALMEIDA, infra-assinados, no uso de suas atribu^oes 

legais que Ihe sao conferidas pelas leis de regencia submetemos a aprecia^ao da Camara Municipal 

de Lapao a seguinte proposi9ao:

Emenda Modificativa

EMENTA: Emenda Aditiva ao Projeto de Lei de n° 1005/2020 

- Projeto de Lei que Dispoe Sobre a Explora9ao de Servi90 de 

Radio Altemativas de Linhas Moduladas, transmitidas via 

equipamentos sonoros, no Municipio de Lapao e da outras 

providencias"

Art. 1° O artigo 2° do projeto de lei, passara a vigorar com a seguinte reda9ab:

Art. 1° Para fins desta lei, denomina-se Radio Altemativa de Linha Modulada — RALM aquela cuja 

gestao e exercida por empresa individual, associa9ao de comunicadores, agremia9oes educacionais, 

associa9ao de bairros, associa9ao de pastores, com compromissos comunitarios, que funcionara 

atraves de Linha Modulada transmitidos suas mensagens por meio de alto-falantes.

Art. 2° A concessao dar-se-a atraves da Lei 8.666/93, na modalidade concorrencia.

Art. 3° O funcionamento das Radios Altemativas de Linha Modulada fica limitado ao periodo 
compreendido entre as 07:00 as 18:00 horas de segunda a sextas-feiras.

CAMARA MUNICIPAL DEUPA0
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Art. 4° Esta emenda entrara em vigor na data de sua aprova9ao.

Plenario Geova de Lima Sobrinho, 14 de agosto de 2020.

EDNALDO JOSE FERNANDES

VEREADOR

MARIA ENEDINA DA SILVAFRANCA

VEREADORA

a

ml MEIDApau;
VEREADOR

z


