
ELEI<;6ES 2016 - MUNiCipIO DE FORTALEZA

TERMO DE ACORDO VISANDO AO INICIO E A REGULAR TRANSMISsAo DO HORARIO ELEITORAL GRATUITO

PODER JUDICIARIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

JUiZO ELEITORAL DA 82a ZONA

TERMO DE ACORDO DISPONDO SOBRE A ENTREGA DAS GRAVACOES E
OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO HORARIO ELEITORAL GRATUITO

DAS ELEICOES DE 2016, NO MUNiCiPIO DE FORTALEZA

ACORDO, que ENTRE 81 FAZEM, as emissoras de Radio/TV, aqui
representadas pela Associagao Cearense de Emissoras de Radio e Televisao -
ACERT, a representagao das radios comunitarias, legalmente habilitadas a
funcionar e os representantes dos Partidos Politicos e Coligac;6es concorrentes
as Eleigaes de outubro proximo, no Municfpio de Fortaleza, sob a supervisao da
Doutora Jane Ruth Maia de Queiroga, JUlza Coordenadora da Propaganda
Eleitoral em Fortaleza (Res. TRE-CE nO611/2015), sobre a entrega das gravagaes
e outros assuntos relacionados ao horario eleitoral gratuito, referente ao pleito de
2016, tudo em conformidade com as regras insertas na Resolugao T8E nO
23.457/2015, que dispae sobre a propaganda eleitoral, utilizagao e geragao do
horario gratuito e condutas i1lcitas em campanha eleitoral nas eleigaes de 2016.

DOS PROGRAMAS EM REDE
1. As emissoras de radio, inclusive as radios comunitarias, as emissoras de

televisao que operam em VHF e UHF e os canais de televisao por assinatura
sob a responsabilidade das Camaras Municipais, reservarao no perfodo do dia
26 de agosto ao dia 29 de setembro de 2016, horario destinado a divulgagao,
em rede, da propaganda eleitoral gratuita, com destinagao do tempo exclusivo
para a campanha dos candidatos a PREFEITO (Res. T8E nO23.457/2015, art.
39, caput).

2. Funcionarao como emissoras geradoras da propaganda eleitoral gratuita em
REDE (BLOCO), as seguintes emissoras:

2.1 - NO RADIO, a RAD/O ASSEMBLE/A, frequencia 96.7 MHz.

2.2 - NA TELEVISAO, deverao proceder a geragao da propaganda: a TV
JANGADE/RO, no perfodo de 26/08/16 a 06/09/16; a TV C/DADE, no
perfodo de 07/09/16 a 17/09/16, e a TV VERDES MARES, no perfodo de
19/09/16 a 29/09/16.

3. Fica acordado que as midias contendo os programas que serao veiculados V
no horario gratuito EM REDE para a veiculagao pelas emissoras de RADIO, dell'
07:00 as 19:00 horas, de segunda a sexta-feira, respeitada a antecedencia minima
de seis horas, e aos sabados de 08:00 as 12:00 horas, respeitada a antecedencia
minima de seis horas; e TV deverao ser entregues, por meio de formulario, em 17t
duas vias, a emissora geradora do determinado period<>,das 06:00 as 17:00 horaS'J-
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de SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, e no SABADO das 06:00 as 12:00 horas,
respeitada a ANTECEDENCIA MINIMA DE 6 HORAS, do horario previsto para 0

. inicio da transmissao. (Res. TSE nO23. 457/2015, art. 45).

DOS PROGRAMAS EM INSERCOES
4. As emissoras de radio, inclusive as comunitarias e as emissoras de televisao

que operam em VHF e UHF, bem como os canais de televisao por assinatura
sob a responsabilidade das Camaras Municipais, reservarao, ainda, no periodo
do dia 26 de agosto ao dia 29 de setembro de 2016, 70 (setenta) minutos
diarios, inclusive aos domingos, para a propaganda eleitoral gratuita, a serem
usados em INSERC;6ES de ate 60 (sessenta) segundos, com destinagao do
tempo para a campanha dos candidatos a PREFEITO e tambem de
VEREADOR, elaborado com base nos criterios estabelecidos pelo art. 39, I e II
da Resolugao TSE nO23.457/2015.

. 5. A entrega das gravag6es das INSERCOES devera acontecer com a
ANTECEDENCIA MINIMA DE 12 (DOZE) HORAS do horario previsto para 0
inicio da transmissao, no horario comercial das 08:00 as 17:00 horas, de
segunda a sexta-feira, em cada uma das emissoras de radio e televisao
transmissoras do horario eleitoral gratuito no Municipio.(Res. TSE nO
23.457/15, art. 45, II).

6. Deverao as inserg6es ser veiculadas ao longo da programagao normal das
emissoras, de acordo com 0 Plano de Midia aprovado pela Justiga Eleitoral, 0
qual foi desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral e traz, como padrao,
inserg6es de 30 (trinta) segundos, podendo os partidos politicos ou
coligag6es optarem por, dentro de urn mesmo bloco, agrupa-Ias em modulos
de sessenta segundos. Os partidos e coligag6es que optarem por agrupar
inserg6es dentro do mesmo bloco de exibigao deverao comunicar essa
intengao as emissoras com a antecedencia minima de 48 (quarenta e oito)
horas, a fim de que elas possam efetuar as alterag6es necessarias em sua
grade de programagao (Res. TSE nO23.457/2015, art. 42, VI eVil).

7. A insergao, cuja dura~ao ultrapasse 0 estabelecido no plano de midia tera a
sua parte final excedente cortada (Res. TSE nO23.457/2015, art. 49, § 3°).

8. As emissoras deverao elaborar planilha de midia estabelecendo a veiculagao
das inserg6es dentro de sua grade de programagao normal, a partir do plano t
de midia homologado pela Justiga Eleitoral. Referida planilha devera informar,
seguindo a ordem da distribuigao efetuada pelo sistema Horario Eleitoral, em
quais intervalos da programagao normal das emissoras as inserg6es serao
veiculadas e 0 tempo de cada uma delas. /7
A .pla.nilha. de m~dia e~aborada pelas emisso~refer~nte aos 15 (quinze) r 'J-
pnmelros dlas de Insergoes devera ser entregu no Cartorio Eleitoral desta 82V
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Zona, ate 0 dia 25 de agosto, vespera do inicio do horario gratuito. A planilha
referente aos 20 (vinte) dias restantes devera ser entregue ate 0 dia 9 de
setembro de 2016.

10. As emissoras deverao informar ao Juizo Eleitoral desta Zona, com 48
(quarenta e oito) horas de antecedencia, eventuais alterar;6es em suas
programagoes.

DISPOSI<;6ES GERAIS
11. Para a entrega das midias e a veiculagao da propaganda eleitoral gratuita em

rede (bloco) e em insergoes, os partidos ou coligagoes e as emissoras deverao
observar criteriosamente as disposigoes legais dispostas na Lei nO9.504/97 e
na Res. TSE nO23.457/2015, Capitulo VII - DA PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUITA NO RADIO E NA TELEVISAo, que dispoe sobre a propaganda
eleitoral, utilizagao e geragao do horario gratuito e condutas ilicitas em
campanha eleitoral nas eleigoes de 2016, disponiveis no sitio eletronico do
TRE-CE (www.tre-ce.jus.br > Eleigoes > Eleigoes 2016> Normas e
documentagoes).

12. Os programas de propaganda eleitoral gratuita, tanto em rede, quanto em
insergoes, deverao ser gravados e apresentados em meio de armazenamento
compativel com as condigoes tecnicas da emissora geradora. As gravagoes
para a transmissao da propaganda eleitoral gratuita atraves das emissoras de
radio deverao ser gravadas na forma: CD no formato MP3 qualidade 320; as
gravagoes em 'Video Audio', para a propaganda gratuita na televisao deverao
ser realizadas da seguinte forma: TV JANGADEIRO: Sistema XDCAM HD
para as insergoes e para a programa eleitoral - Cartao SD-HC;TV CIDADE:
Sistema XDCAM; TV VERDES MARES: Sistema XDCAM.

http://www.tre-ce.jus.br
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15. No momento da entrega das midias e na presenga do representante
credenciado do partido politico ou da coligagao, sera efetuada a conferencia
da qualidade da mfdia e da dura980 do programa (Res. TSE nO23.457/15, art.
47, § 2°).

16. Constatada a perfei~ao tecnica do material, 0 formulario de entrega sera
protocolado, permanecendo uma via no local, sendo a outra devolvida a
pessoa autorizada (Res. TSE nO23.457/15, art. 47, § 3°).

17. Verificada a incompatibilidade, erro ou defeito na mfdia ou inadequa~ao
dos dados com a descrigao constante no formulario de entrega, 0 material
sera devolvido ao portador, com 0 registro das razoes da recusa nas duas vias
do formulario de entrega, permanecendo uma na emissora (Res. TSE nO
23.457/15, art. 47, § 4°).

18. Caso 0 partido politico ou a coligagao nao entregue, na forma e no prazo
previstos, a mfdia contendo 0 programa ou insergao a ser veiculado, ou ela nao
apresente condigoes tecnicas para a sua veiculagao, devera ser retransmitido,
no horario reservado a esse partido politico ou coligagao, 0 ultimo programa ou
insergao entregue, independentemente de consulta previa ao partido polftico ou
coligagao. Se nenhum programa houver sido entregue, devera ser levada ao
ar apenas a informagao de que tal horario se encontra reservado para a
propaganda eleitoral do respectivo partido ou coligagao (Res. TSE nO
23.457/2015, art. 49, caput e § 1°).

19. as partidos e coligagoes deverao apresentar mapas de midia diarios ou
peri6dicos diretamente as emissoras, em formulario constante no Anexo III da
Resolugao TSE nO 23.457/2015 (tambem disponfvel no sftio eletronico do
Tribunal Regional Eleitoral www.tre-ce.jus.br > Eleigoes > Eleigoes 2016>
Horario Eleitoral Gratuito). as mapas de midia deverao conter os seguintes
requisitos: nome do partido politico ou da coliga98o; titulo e numero do filme a
ser veiculado; dura980 do filme; dias e faixas de veicula98o; nome e assinatura
de pessoa credenciada pelos partidos polfticos e pelas coligagoes para a
entrega das mfdias com os programas que serao veiculados (Res. TSE nO
23.457/2015, art. 44, I a V).

20. Sem prejufzo do prazo para a entrega das mfdias, os mapas de midia
mencionados na clausula anterior deverao ser entregues as emissoras
responsaveis pela geragao dos programas, ate as 14 (catorze) horas da
vespera de sua veiculagao. Para as transmissoes previstas para sabados,
domingos e segundas-feiras, os mapas deverao ser apresentados ate as 14
(catorze) horas da sexta-feira imediatamente anterior, ficando as emissoras
eximidas de responsabilidade decorrente de transmissao de programa em
desacordo com os mapas de mfdia apresentados, quando nao observados os
prazos estabelecidos nesta clausula (Res. TSE nO23.457/2015, art. 44, §§ 1° a ~
~. ~ ~

21. as partidos e as coligagoes deverao indicar a(s) emissora(s) responsavel(is)
pela geragao da propaganda e ao Jufzo Eleitoral da 82a Zona - Fortaleza
(F6rum Eleitoral Des. Pericles Ribeiro, situado na Av. Almirante Barroso 601 -
Praia de Iracema, CEP - 60060-440), ate 0 dia 25 de agosto de 2016, as (';
pessoas autorizadas a entregar os mapas e as mfdias contendo os programas r
a serem veiculados, bem como informar 0 num 0 de t e one em que poderao
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informag6es relativas a captagao do sinal e a veiculagao da propaganda
eleitoral, salvo se 0 partido ou a coligagao deixar de entregar a emissora
geradora a respectiva mldia, hipotese na qual devera ser reexibida a
propaganda anterior ou veiculado aviso de que tal horario se encontra
reservado para a propaganda eleitoral do respectivo partido ou coligagao (Res.
TSE nO23.457/2015, art. 59, caput, e § 1°).

28. Nao sendo transmitida a propaganda eleitoral, 0 Juiz Eleitoral, a requerimento
dos partidos politicos, das coligag6es, dos candidatos ou do Ministerio Publico
Eleitoral, podera determinar a intimagao pessoal dos representantes da
emissora para que obedegam, imediatamente, as disposig6es legais vigentes e
transmitam a propaganda eleitoral gratuita, sem prejulzo do ajuizamento da
agao cablvel para a apuragao de responsabilidade ou de eventual abuso, a
qual, observados 0 contraditorio e a ampla defesa, sera decidida, com a
aplicagao das sangoes cablveis (Res. TSE nO23.457/2015, art. 59, § 2°).

29. Constatado, na hipotese da clausula anterior, que houve a divulgal;ao da
propaganda eleitoral de apenas urn ou de alguns partidos politicos elou
coligal;oes, 0 Juiz Eleitoral podera determinar a exibil;ao da propaganda
eleitoral do(s) partido(s) polltico(s) ou coligagao(oes) preterido(s), no horario
da programal;ao normal da emissora imediatamente posterior ao
reservado para a propaganda eleitoral, arcando a emissora com os custos
de tal exibigao (Res. TSE nO23.457/2015, art. 59, § 3°).

Auditorio do Forum Eleitoral Des. Pericles Ribeiro, em Fortaleza/CE, aos 17 dias
do mes de agosto do ana de dois mil e dezesseis.

Carmen Lucia Rocha Dummar Azulai
PRESIDENTE DAACERT

REPRESENTANTELEGAL

Jane Ruth Maia de Queiroga
JUiZA ELEITORAL

REPRESENTANTES DOS PARTIDOS POLITICOS E/OU COLIGACOES
ASSINATURA

Ciente e de acordo
PARTIDO/COLIGACAO
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REPRESENTANTES DOS PARTIDOS POLITICOS E/OU COLIGACOES
ASSINATURA

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTES DAS EMISSORAS DE TV/RADIO
ASSINATURA

cten~ e de acordo
-0-=.-

EMISSORA
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REPRESENTANTES DOS PARTIDOS POLITICOS E/OU COLIGACOES
ASSINATURA

EMISSORA
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SISTEMA HORARIO ELEITORAL - ELEIC;OES 2016
I

PARTIDOS/COLIGAC;OES - PREFEITO - EM REDE I CLASSIFICAC;

1 - A FORTALEZA QUE RESISTE (PCB / PSOL) 3°
---

2 - FORTALEZA s6 TEM A GANHAR (PDT / PP / DEM / PEN / PSC / 5°
PSDC/PRTB/PTC/PPS/PTN/PPL/PSL/PV/PTB/PSD/PROS/
PMB / PC do B)

-

3 - JUNTOS SOMOS MAIS (PMDB / PR / PSDB / SD) 7°
----

4 - PARA HUMANIZAR FORTALEZA (PHS / PMN / PRP / PT do B) 8°
-

5 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) 2°

6 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS 6°
(PSTU)

7 - PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) 4°

8 - VOCE PODE ACREDITAR (REDE / PSB) 1°
~- ---


