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GOVERNADORIA - CASA CIVIL  

LEI N° 4.604, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

Institui o Programa de Incentivo à Produção
Literária e Cultural no Estado de Rondônia.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

                        Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Estado de Rondônia, o Programa de Incentivo à

Produção Literária e Cultural, vinculado ao órgão a ser definido pelo Poder Executivo.
 
Art. 2º. Este Programa tem por objetivo:
 
I - gerar oportunidades para autores, compositores, artistas em geral divulgarem suas obras

por meio de:
 
a) livros;
 
b) capas em papel de disco compacto - CD;
 
II - estimular a publicação de trabalhos acadêmicos;
 
III - garantir a publicação mínima, a ser definida pelo Poder Executivo, sem custo, aos

beneficiados pelo Programa; e
 
IV - democratizar a produção editorial e gráfica, estimulando o surgimento de novos talentos.
 
Parágrafo único.  Somente pessoas físicas poderão fazer uso dos benefícios do Programa.
 
Art. 3º.  São os seguintes gêneros contemplados para as publicações beneficiadas pelo

Programa:
 
I - cientifico;
 
II - romance;
 
III - ficção;
 
IV - suspense;
 
V - autoajuda;
 
VI - infanto-juvenil; e
 
VII - outras expressões culturais, desde que aprovadas por órgão a ser definido pelo Poder

Executivo.
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Parágrafo único.  Para ter direito ao Programa, o beneficiário deverá autorizar a impressão de
cópias, sem qualquer ônus ao Estado, para distribuição gratuita, a título de incentivo à leitura, nas seguintes
instituições:

 
I - unidades escolares das redes públicas estadual e municipal;
 
II - bibliotecas públicas estaduais e municipais; 
 
III - arquivos públicos estaduais e municipais; e
 
IV - outras instituições de incentivo à leitura e cultura, ficará a critério do órgão definido

pelo Poder Executivo de acordo com o artigo 1º.
 
Art. 4º. O Poder Executivo normatizará a quantidade e a capacidade anual de publicações

disponíveis para atendimento ao Programa.
 
Art. 5º.  Fica o Poder executivo autorizado a abrir créditos orçamentários para atender a

presente Lei.
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 27 de setembro de 2019, 131° da República.

 
MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Governador
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos José Rocha dos Santos, Governador, em
27/09/2019, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 8093014 e o código CRC EB9A7F61.

Referência: Caso responda esta Lei, indicar expressamente o Processo nº 0005.397585/2019-48 SEI nº 8093014
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