
Ano XVIII - Edição N.: 4064

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Governo

DECRETO Nº 14.899, DE 07 DE MAIO DE 2012

Dispõe  sobre  o  procedimento  de  desfazimento  de  livros  didáticos  fornecidos  pelo
Programa Nacional do Livro Didático - PLND e dá outras providências.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que
lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade
com o disposto no Decreto Federal nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010, e no art. 37 da
Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte,
DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado às Escolas da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte
o  desfazimento  dos  livros  didáticos  fornecidos  pelo  Programa  Nacional  do  Livro
Didático, ao final do ciclo trienal previsto no § 2º do art. 7º do Decreto Federal nº
7.084, de 27 de janeiro de 2010, nos termos deste Decreto, observando-se as seguintes
finalidades:

I - descarte;
II - utilização como apoio pedagógico pela escola;
III - doação aos alunos da própria escola, sem encargo, como instrumento de pesquisa
e suporte de estudo;
IV - doação para outras escolas das redes municipais, estadual ou federal, autarquias,
fundações  ou  outras  entidades  que  prestem  atendimento  educacional  sem  fins
lucrativos.

Art. 2º - O desfazimento de livros didáticos mencionado no art. 1º deste Decreto deverá
ser precedido de deliberação de  uma Comissão Gestora de  Livros Didáticos,  a  ser
instituída no âmbito de cada Escola da Rede Municipal de Educação.

§ 1º - A Comissão Gestora de Livros Didáticos deverá ser composta por, no mínimo,
três integrantes da unidade escolar, ocupantes dos seguintes cargos:

I - um professor, a ser indicado pela direção da unidade escolar;
II - um auxiliar de biblioteca, a ser indicado pela direção da unidade escolar;
III - um bibliotecário.

§ 2º -  A instituição da Comissão Gestora de Livros Didáticos deverá ser levada ao
conhecimento do Colegiado da unidade escolar e registrada em ata.

Art. 3º - A avaliação da Comissão Gestora de Livros Didáticos deverá ser registrada
em relatório, que deverá conter:

I - indicação de uma das finalidades previstas no art. 1º deste Decreto;
II - identificação do número de livros aos quais será dada a finalidade indicada;



III - declaração do decurso do ciclo trienal de validade dos livros didáticos.

Parágrafo único - O relatório formulado pela Comissão Gestora de Livros Didáticos
deverá ser submetido à apreciação do Colegiado Escolar e sua aprovação deverá ser
registrada  em  ata  assinada  por  todos  os  presentes,  em  reunião  específica  para
conhecimento e formalização do desfazimento.

Art.  4º  -  Serão  encaminhados  para  descarte  os  livros  didáticos  considerados
irrecuperáveis e/ou obsoletos.

§ 1º - Para o fim previsto no caput deste artigo, são irrecuperáveis os livros didáticos
que não puderem ser mais utilizados para o fim a que se destinam, em razão da perda
de  suas  características  ou  da  inviabilidade  econômica  de  sua  recuperação,
apresentando uma ou mais das seguintes características:

I - ser um livro consumível já utilizado;
II - estar rasgado/recortado;
III - estar com páginas soltas, sem condições de reparos;
IV - estar molhado e/ou mofado;
V - apresentar contaminação por traças e/ou dejetos animais.

§ 2º - Para o fim previsto no caput deste artigo, são obsoletos os livros didáticos que
apresentarem  informações  defasadas  ou  estiverem  em  desacordo  com  as  normas
ortográficas vigentes.
§ 3º - Sem prejuízo dos requisitos previstos no art. 3º deste Decreto, a avaliação da
Comissão Gestora de Livros Didáticos que concluir pelo descarte deverá ser instruída
com:

I - fotografias dos livros a serem descartados, apresentando seus principais problemas;
II  -  indicação  das  características  motivadoras  do descarte,  previstas  no  §  1º  deste
artigo.

Art. 5º - Após a formalização do descarte, os livros considerados irrecuperáveis e/ou
obsoletos  poderão  ser  doados,  sem  encargos,  às  cooperativas  de  reciclagem  do
Município, observando-se o disposto no § 1º e no inciso I do § 2º, ambos do art. 37 da
Lei Orgânica do Município.

Parágrafo  único  -  Antes  da  doação  dos  livros  descartados  às  cooperativas  de
reciclagem  do  Município  é  necessário  descaracterizá-los,  separando-se  a  capa  do
miolo.

Art.  6º  -  Aos  livros  didáticos  em bom  estado  de  conservação  e  atualizados  serão
atribuídas, a critério da Comissão Gestora de Livros Didáticos, as finalidades previstas
nos incisos II, III e IV do art. 1º deste Decreto.

Parágrafo único -  As doações a que se referem os incisos III  e IV do art.  1º  deste
Decreto  deverão ser formalizadas  em termo de doação,  devidamente registrado no
órgão competente, devendo nele constar:



I - identificação dos respectivos doador e donatário;
II - assinatura dos membros da Comissão Gestora de Livros Didáticos e da direção da
Escola;
III - descrição dos livros didáticos doados.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2012

Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
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RETIFICAÇÃO

Na ementa do Decreto nº 14.899, de 07 de maio de 2012
Publicado no DOM nº 4.064, de 08 de maio de 2012

Onde se lê:

Dispõe  sobre  o  procedimento  de  desfazimento  de  livros  didáticos  fornecidos  pelo
Programa Nacional do Livro Didático - PLND e dá outras providências.

Leia-se:

Dispõe  sobre  o  procedimento  de  desfazimento  de  livros  didáticos  fornecidos  pelo
Programa Nacional do Livro Didático - PNLD e dá outras providências.


