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Lei nº 8.186, de 04 de novembro de 2010. 

 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a firmar convênio, termo de 

contribuição ou outro tipo de 

instrumento congênere com a 

Associação Brasileira de Difusão do 

Livro – ABDL. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Educação, autorizado a firmar convênio, termo de contribuição ou outro tipo de 

instrumento congênere com a Associação Brasileira de Difusão do Livro – ABDL tendo como 

objeto a adoção de meios de incentivos à prática da leitura e aprimoramento do conhecimento 

do profissional do magistério.  

§ 1º - O objeto do instrumento de que trata o caput deste artigo será 

alcançado através de créditos a serem distribuídos para os alunos da rede municipal de ensino, 

bem como aos professores em efetivo exercício da docência na rede municipal de ensino.        

§ 2º - Os critérios de operacionalização, tais como cadastro e restituição dos 

valores aos expositores que receberem algum crédito de que trata esta Lei, serão definidos no 

convênio ou outro instrumento congênere firmado com a Associação Brasileira de Difusão do 

Livro - ABDL.  

Art. 2º - Para os fins de que trata esta Lei fica criado o beneficio 

denominado “credilivro” o qual consiste na concessão de um crédito de R$ 50,00 (cinqüenta 

reais) a ser percebido pelos professores da rede municipal de ensino.  

§ 1º - Somente fará jus ao “credilivro” o professor que estiver em efet ivo 

exercício da docência na Rede Municipal de Ensino do Município de Campos dos 

Goytacazes. 

§ 2º - Os orientadores pedagógicos que estiverem no exercício pleno de suas 

funções farão jus ao recebimento do “credilivro”. 
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§3º - Fica vedada a concessão do “credilivro” aos professores que se 

encontrarem de licença médica ou qualquer outro tipo de afastamento temporário, bem como 

àqueles que estiverem cedidos ou à disposição. 

§ 4º - A concessão do beneficio de que trata este artigo limitar-se-á a um 

crédito por professor da Rede Municipal de Ensino. 

Art. 3º - Para os fins de que trata esta Lei fica criado o beneficio 

denominado “notinha legal” o qual consiste na concessão de um crédito de R$ 5,00 (cinco 

reais) a ser percebido pelos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

§ 1º - A “notinha legal” será concedida apenas aos alunos da rede municipal 

de ensino que estiverem presentes no local onde estiver sendo realizada a VI Bienal do Livro 

de Campos dos Goytacazes limitando-se a uma “notinha legal” por aluno.  

§ 2º - Para fazer jus ao benefício de que trata este artigo o aluno deverá estar 

devidamente uniformizado e acompanhado por um representante de sua respectiva escola.  

Art. 4º - O “credilivro” e a “notinha legal” serão utilizados na aquisição de 

obras literárias que estiverem à disposição nos estantes da VI Bienal do Livro De Campos dos 

Goytacazes. 

Art. 5º - Fica vedada a utilização dos benefícios de que trata esta Lei em 

favor de expositores representantes e assinaturas de jornais e revistas. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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(Republicada por ter saído com incorreção) 
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