
 

 

Prezados Associados, 
  
Encaminhamos a nova versão das Normas Técnicas do IVC que entra em vigor no dia 1º de Abril 
de 2016.  
Esta versão contempla a inclusão do capítulo 14 destinado a publicações digitais com circulação 
controlada, bem como alterações nos Artigos 8 e 59, conforme destacamos abaixo:  
Artigo 8 - Alínea “c” - ampliação do prazo de pagamento de assinaturas para 45 dias para 
jornais 
 
“Nas assinaturas, o preço por exemplar não poderá ser inferior a 50% do preço de capa para 
venda avulsa estampado na publicação na data da venda, data esta registrada no relatório de 
venda ou no documento para renovação da assinatura. Além disso, para assinantes novos, a data 
de pagamento não poderá ultrapassar 45 dias da data do relatório de venda, no caso de jornais e 
60 dias no caso das demais publicações de circulação paga, de acordo com regras das alíneas “d” 
e “e” deste mesmo artigo. Renovação de assinaturas: a data de pagamento (único ou primeira 
parcela) não poderá ultrapassar a 45 dias da data do término do contrato objeto da renovação, no 
caso de jornais e 60 dias no caso das demais publicações de circulação paga”.  
Artigo 8 - Subalínea “e.2” - retiradas as condições de cartão de crédito e de débito 
automático em conta corrente 
 
Os prazos estipulados no caput desta alínea “c” não se aplicam às assinaturas pagas por 
empenho governamental e pelas contas telefônicas ou que dependam de novas modalidades de 
pagamento, cabendo em cada caso ao associado auditado comprovar os respectivos prazos 
operacionais, desde que o agente recebedor tenha sido informado dentro de 30 dias após o início 
da assinatura”; 
 Artigo 59 – Alínea “e” excluíndo o limite de juramento da edição digital 
 
No caso de jornais, não há limite da circulação da edição digital a ser informada na IJA. 
 
 
Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. 
  
Atenciosamente, 
   
  
Pedro Silva 
Presidente Executivo 
IVC - Instituto Verificador de Comunicação 
 


