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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 7.242, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014. 
Projeto de Lei nº 5086/2012 de autoria do Vereador Dr. Vitor da Farmácia. 
 
 

Estabelece que a aquisição de livros para o abastecimento das 
bibliotecas municipais deverá observar o percentual de 3% 
(três por cento) de livros em formatos acessíveis para 
benefício das pessoas com deficiência visual. 

 

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI 
 do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

Art. 1º A aquisição de livros para o abastecimento das Bibliotecas Municipais deverá 
observar o percentual mínimo de 3% (três por cento) de livros em formatos acessíveis para benefício das 
pessoas com deficiência visual.  

Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se como livro acessível qualquer obra disponibilizada 
em braile, livros gravados no formato áudio-livro e outros meios que permitam à pessoa, com total 
autonomia, usufruir da obra.  

Art. 3º O percentual previsto no artigo 1º desta Lei deverá abranger o maior número de 
obras e autores possíveis, dos mais variados gêneros literários, de modo a permitir a construção 
sistemática de um amplo catálogo de obras acessíveis disponíveis nas Bibliotecas Municipais e 
itinerantes.   

Art. 4º No âmbito de aplicação desta Lei, o Poder Executivo poderá criar programas culturais 
voltados ao estímulo da leitura por parte das pessoas com deficiência visual.    

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas 
próprias, consignadas em Orçamento e suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, em 27 de fevereiro de 2014. 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos, da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos, 

da Prefeitura de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos vinte e sete dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e catorze. 
 

ABDO MAZLOUM 
Secretário Municipal 

SEAL 
 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 016 de 28 de fevereiro de 2014 - Página 1. 
PA nº 9566/2014. 
Texto atualizado em 28/2/2014. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 

07242lei_sintese.pdf

