
PORTARIA NQ 197, DE 16 DE 

FEVEREIRO DE 1978 

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 

s u a s at r i b u i ç õ e s , 

RESOLV E: 

I - Determinar as esp�cies e quantidades mTnimas 

de equipamentos que devem existir nos estGdios das emissoras de 

radiodifusão sonora, como a seguir� indicado: 

-, 

Estúdio Principal 

l (um) equipamento para controle e processamento 

dos sinais de audiofreqü�ncia a serem irradiados (consolete); 

2 (dois) toca discos; 

1 (um) reprodutor de fita magn�tita; 

l (um) monitor de audição do sinal efetivamente• 

irradiado; e 

2 (dois) microfon�s. 

glenda.souza
Novo carimbo



Estúdio Auxiliar 

l (um} equipamento para controle e processamentó 
dos sinais de audiofreqíl�ntia a serem irradiados; 

l (um} toca-discos ou 1 (um) reprodutor de fita 
magnética; 

l (um} monitor de audição do sinal efeiivamente 1

irradiado; e 
(um) microfone. 

II - No caso ·de duas ou mais modalidades de servi 
ço de radiodifusão sonora, cujos estijdios estejam instalados no 
mesmo local, o equipamento poderã ser Gni�o para todas as moda 
lidades. 

III - O equipamento para controle e processamento' 
dos sinais de audiofreqíl�ncia (consolete) deve�ã ser constituI 
do, no rnTnimo, das seguintes partes: 

4 (quatro) canais de entrada, independentes, p� 
dendo ser misturados; 

l (um) amplificador-monitor d� audição; 
(um) indicador de nivel de ãudio na salda. 

IV - Al�m dos equipamentos mencionados anterior -
mente, a emissora deverã dispor de um ou mais gravadores de fj_ 
ta rnagn�tica, capazes de permitir o atendimento do que disp�e 
o artigo 71 da Lei nQ 4117, de 27 de agosto de 1962, com a no
va redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nQ 236, de 28 de
fevereiro de 1967.

V �  As emissoras de radiodifusão sonora em fun
cionamento na data de publicação desta Portaria qu� não disp� 

· serem dos equipamentos anteriormerite citados� deverão se enqu�
drar nas exig�ntias desta Portaria, no prazo de 1 (um) ano,co�
tado a partir da data da sua publicação.

VI - Esta Portaria entrarã em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em conttãrio. 

EUCLIDES QUANDT DE OLIVEIRA 
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