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PROJETO DE LEI Nº  175/2010 

 

Dispõe sobre a criação da política estadual do livro 

e da leitura e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1º - Fica criada a Política Estadual do Livro e da Leitura do Estado do 

Espírito Santo, que obedecerá ao disposto nesta Lei.  

 

Parágrafo único - A Política a que se refere o Caput deste artigo tem por 

objetivo fomentar o desenvolvimento cultural, a criação artística, histórica e 

memorialística no Estado do Espírito Santo, a distribuição e acesso ao livro e à 

leitura, bem como a difusão das práticas leitoras, reconhecendo-os como 

instrumento para a formação educacional e cultural, a promoção social e a 

manifestação da identidade cultural do Estado, consoante as seguintes 

diretrizes:  

 

I – Dinamizar as bibliotecas públicas e democratizar o acesso ao livro e à 

leitura e seu uso mais amplo, como meio principal na difusão da cultura e 

transmissão do conhecimento, fomento da pesquisa social e científica e 

conservação do patrimônio cultural do Estado; 

II - Incrementar a produção editorial estadual, observando-se especialmente as 

condições de qualidade, quantidade, preço e variedade; 
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III - Estimular a produção dos autores naturais e radicados no Estado do 

Espírito Santo, e promover a circulação do livro; (ver LDO) 

IV - Promover atividades com vistas ao desenvolvimento do gosto e da cultura 

da leitura; 

V - Oferecer condições necessárias para que o mercado editorial do Estado 

possa competir no cenário nacional e internacional; 

VI - Preservar o patrimônio literário, bibliográfico e documental do Estado; 

VII - Implantar e ampliar bibliotecas públicas – estaduais, municipais, 

comunitárias e escolares – em todo o Estado; 

VIII - Oferecer condições para aumentar o número de livrarias e postos de 

vendas de livros; 

IX - Proteger os direitos intelectuais e patrimoniais dos autores e editores, em 

conformidade com o estabelecido na legislação federal e da aplicação de 

normas estabelecidas pelos convênios internacionais; 

X - Apoiar iniciativas de entidades associativas e culturais que tenham por 

objetivo a divulgação do livro e da leitura.  

 

Art. 2º - A atividade editorial, como integrante do processo de desenvolvimento 

cultural, passa a ser considerada de importância estratégica e indústria de 

base essencial para o desenvolvimento do Estado.  

 

Art. 3º - Fica criado o Plano Estadual de Difusão do Livro e da Leitura - PELL, 

com a finalidade de promover o alcance dos objetivos fixados no artigo 

primeiro desta lei, a ser elaborado após a realização de debates com a 

participação de escritores e editores, da sociedade civil organizada e do Poder 

público.  

 

§ 1.º - O Plano Estadual de Difusão do Livro e da Leitura será elaborado e 

revisado anualmente pela Secretaria de Estado da Cultura, em cooperação 

com o Conselho Estadual de Cultura. 
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§ 2.º- Para a elaboração e revisão do Plano Estadual de Difusão do Livro e da 

Leitura, deverão ser consultadas as instituições abaixo relacionadas, e 

realizadas audiências públicas em cada uma das macrorregiões do Estado, 

além da capital: 

a) Academia Espírito-santense de Letras; 

b) Academia Feminina Espírito-santense de Letras; 

c) Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo; 

d) Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo; 

e) Câmara Capixaba do Livro; 

f) Secretaria Estadual de Educação; 

g) União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo; 

h) Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo; 

i) Universidade Federal do Espírito Santo; 

j) Outras, a critério da Secretaria de Estado da Cultura e/ou do Conselho 

Estadual de Cultura. 

 

Art. 4º - O Plano Estadual de Difusão do Livro será elaborado no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar da data de publicação desta Lei, e revisado 

anualmente entre os meses de julho e outubro.  

 

Art. 5º - O Plano Estadual de Difusão do Livro e da Leitura fixará cronograma 

anual de projetos e atividades, podendo também fixar programas plurianuais. 

 

Art. 6º - A execução do Plano Estadual de Difusão do Livro e da Leitura é 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura, seja por ações 

desenvolvidas diretamente, seja pelo fomento, apoio e/ou coordenação de 

ações desenvolvidas por outras instituições ou órgãos públicos ou entidades 

não governamentais. 
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§ 1.º- A execução do Plano Estadual de Difusão do Livro e da Leitura e os 

resultados alcançados serão acompanhados por meio de relatórios trimestrais 

e anuais, elaborados pela Secretaria de Estado da Cultura. 

 

§ 2.º - O Plano Estadual de Difusão do Livro e da Leitura, suas revisões e 

relatórios de acompanhamento serão publicados na página do Governo do 

Estado na Internet e enviados para as instituições listadas no parágrafo 

segundo do artigo terceiro desta lei, e para a Assembleia Legislativa. 

 

§ 3.º - Do relatório de acompanhamento do Plano Estadual de Difusão do Livro 

e da Leitura constará necessariamente a descrição das atividades 

desenvolvidas no período e de indicadores de resultados, cujas metas anuais e 

plurianuais serão fixadas no Plano. 

  

§ 4.º - Os indicadores de resultados do Plano Estadual de Difusão do Livro e 

da Leitura serão, entre outros: 

a) Percentual de Execução Física; 

b) Percentual de Execução Financeira; 

c) Variação anual da execução financeira; 

d) Quantidade de bibliotecas públicas por habitante no estado e nos 

municípios e sua variação no período; 

e) Quantidade de títulos e de exemplares de livros disponíveis para 

circulação por habitante nas bibliotecas públicas no estado e nos 

municípios e sua variação no período; 

f) Percentual de títulos e de exemplares de livros de autores nascidos ou 

radicados no Espírito Santo disponíveis para circulação nas bibliotecas 

públicas no estado e nos municípios, em relação ao total de títulos e de 

exemplares de livros disponíveis para circulação nas bibliotecas 

públicas no estado e nos municípios e sua variação no período; 
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g) Percentual de Escolas Públicas com bibliotecas escolares em relação 

ao total de Escolas Públicas no estado e nos municípios e sua variação 

no período; 

h) Percentual de bibliotecas escolares de Escolas Públicas com 

bibliotecário em relação ao total de bibliotecas escolares de Escolas 

Públicas no estado e nos municípios e sua variação no período; 

i) Quantidade de títulos e de exemplares de livros adquiridos pelo 

Governo Estadual no período e sua variação no período; 

j) Percentual de títulos e de exemplares de livros de autores nascidos ou 

radicados no Espírito Santo adquiridos pelo poder público – municipal e 

estadual - no período em relação ao total de títulos e de exemplares de 

livros adquiridos pelo poder público – municipal e estadual - no período 

e sua variação no período; 

k) Quantidade de usuários das bibliotecas públicas no estado e nos 

municípios e sua variação no período; 

l) Quantidade de empréstimo de livros aos usuários das bibliotecas 

públicas no estado e nos municípios e sua variação no período; 

m) Quantidade de projetos de promoção da leitura implementados por 

município e gestor, e sua variação no período; 

n) Quantidade de participantes de projetos de promoção da leitura 

implementados por município e gestor, e sua variação no período. 

 

Art. 7º - Todas as escolas da rede pública estadual de ensino deverão manter 

uma biblioteca cuja utilização, sempre que possível, será franqueada à 

comunidade.  

Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado a criar planos de formação, 

capacitação e aperfeiçoamento de Recursos Humanos para serem alocados 

na cadeia produtiva do livro e da leitura e da comunicação editorial, através de 

programas específicos.  
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Art. 9º - Do total de recursos efetivamente despendidos pelo governo estadual 

na aquisição de livros, seja diretamente, por transferência aos municípios, 

convênios ou qualquer outro meio, ao menos 10 % (dez por cento), serão 

destinados à aquisição de livros de autores capixabas ou radicados no Espírito 

Santo, anualmente. 

 

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir regimes especiais de 

tributação e emissão de documentos fiscais que favoreçam a produção e 

distribuição de livros no estado. 

 

Art.11°– Fica o Poder Executivo autorizado a promover o livro e a leitura e a 

criar campanhas em prol da formação de leitores, que poderão ser feitas em 

parceria com o terceiro setor e a iniciativa privada.  

 

Art. 12°– Poderá ser incentivada a realização de Feiras do Livro e de 

programas de leitura pelos municípios do Estado, bem como a participação do 

Estado em Feiras Nacionais e Internacionais.  

 

Art. 13º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Domingos Martins, 01 de junho de 2010. 

 

 

 

 
CÉSAR COLNAGO 
Deputado Estadual 

 


