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GABINETE D0 PREFEIITO

LEI N° 612/2019
Boa Vista, 06 de Agosto de 2019

DISP6E    SOBRE    A    CRIACAO    E
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
INSTITUCIONAL         DE         RADIO
AVANCA      BOA      VISTA,     E      DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.

0  PREFEIT0  CONSTITUCI0NAL  DO  MUNICIPIO  DE  BOA  VISTA,  ESTADO  DA
PARAIBA, fago saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.  1° Fica instituido o programa de radio Avanca Boa Vista, elaborado e preparado sob a
responsabilidade  do  Departamento  de  Assessoria  de  Imprensa  da  Prefeitura  Municipal  de  Boa
Vista, unidade responsavel pelo gerenciamento do programa.

Art. 20 0 programa AVANCA BOA VISTA podefa ser em forma de entrevista ao Chefe
do  Executivo  Municipal  e  demais  servidores  da  administrapao  pdblica  municipal  e  ira  ao  ar,
preferencialmente,   das   llh   as   13h,   mensalmente,   nas  manhas  de   sexta-feira,  podendo   ser
veiculado  atrav6s  de  Lives  e  postagens  em  redes  socials  (Instagram,  Twitter  e  Facebook),  e
transmitido atraves da Radio Comunit6ria Municipal.

§1° - 0 programa tern como  finalidade  ser urn canal  de dialogo entre a administrapao e a
comunidade atrav6s de prestapao de contas em tempo real, podendo, a criterio da Administragao,
criar  forma  de  participagao  do  ouvinte  com  perguntas  ao  prefeitl  ou  representantes  do  Poder
Executivo ora presentes.

§2°  -  Preferencialmente,  o  Chefe  do  Poder  Executivo  participara  de  todas  as  edig6es  do
programa   Avanga   Boa   Vista,   podendo   ser   ao   vivo,   por   interm6dio   de   telefone   ou   outra
tecnologia,  ou  ate  mesmo   gravado  anteriormente,  nao   sendo   impedidos  de  participagao  os
Secretarios Municipais, Assessores ou qunlquer servidor pdblico Municipal.

§3° - Os apresentadores do programa garantirao todas as formas possiveis de participapao
popular, visado garantir mais transparencia nas ap6es administrativas e interagao com o pdblico.

Art.  30 0  programa  tern  por  objetivo  ser  um`  veiculo  de  comunicapao  que  divulga  a
transparencia dos atos do Govemo Municipal; ap6es diarias da Prefeitura Municipal, publicidade
de  campanhas  de  interesse  pdblico  social,  e  de  valores  culturais  do  tipo  causos,  curiosidades,
tradig6es  e  dicas para  os  moradores  da cidade  e  do  campo  sobre  temas  variados;  programas  e
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projetos  que  poderao  ser  executados;  informap6es  de  entidades  que  possuem  parcerias  oficiais
com o Poder Executivo, ou ate mesmo de grande relevancia Pdblica.

§1° - Para a produgao de noticias, o Chefe do Executivo podera utilizar atos e publicac6es
oficiais produzidos por assessorias e servidores pdblicos, bern como contar com a participapao de
auxiliares, secrefarios e assessores ao vivo durante a exibicao do programa.

§2° - Podera ser incluso no material a ser veiculado durante o Programa Avanca Boa Vista
ou em ap6es do Poder Executivo na Radio, gravap5es extemas de populares,  lideran9as politicas
em efetivo cargo eletivo ou administrativo.

Art.   4°   -   Todo   o   material   produzido   e   as   entrevistas   deverao   ser   arquivados   pelo
Departamento de Assessoria de  lmprensa do  Poder Executivo e disponibilizados no sitio oficial
do municipio,  integrando como prova de cumprimento desta Lei  e  suas despesas de produeao e
execugao correrao por conta da respectiva dotapao or9amentaria.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Boa Vista-PB, 06 de agosto de 2019.

ANDRE L E ARAUJO


