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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA

LEI N°. 779/2009
da
a
sabre
Dispi5e
crieceo
Campanha de Doeceo de Livros
para a Biblioteca Publics Municipal e
pa,.ra tortneceo de cestas besices de
livros e da outras providencies.

PREFEITO DO MUNICIPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuic;:oes legais. faz saber que o Plenario da Camara Municipal aprovou e eu sanciono e taco publicar
eguinte lei:
Art. 1° - Fica criada no Municfpio de Serrinha a Campanha de Dcacao de Livros para a
Biblioteca Publica Municipal e para a forrnacao de cestas basica de livros.
Art. 2° - A campanha mencionada nesta Lei tera por finalidade repor e/ou renovar o acervo
de livros, revistas e outras publicacoes da Biblioteca Publica Municipal e a formar cestas basicas de
livros.
Art. 3° - As cestas basicas de livros ficarao
descentralizada, nos seguintes locais:

a

disposicao da populacao de forma

I - Unidades basicas de saude;
II - Hospitais;
Ill - Escolas Municipais;
IV - Outros locais a criteria da Secretaria Municipal de Educacao
Art. 4° - Tanto o acervo arrecadado como o sistema de ernprestimo serao coordenados pela
Biblioteca Publics Municipal, que contara com uma rede de colaboradores definidos pela Secretaria
Municipal de Educacao.
Art. 5° - A Campanha de Ooacao de Livros para Biblioteca Publica Municipal e para a
torrnacao de cestas basicas de livros se realizara sempre na primeira semana de cada mes.
Art. 6° - Durante os dias em que for realizada a Campanha que trata esta Lei, o Executivo
utilizara os meios de divulqacao disponiveis alern de radios e jornais para veiculacao de textos e
populacao sabre a irnportancia de se doar livros, revistas e outras publicacoes
mensagens
Biblioteca Publica Municipal e para a forrnacao de cestas basicas de livros.

a

a

Art. 7° - A Prefeitura do Municipio tarnbern estirnulara a sociedade civil por meio de palestras
nas escolas. sindicatos, clubes socials, cornercio, clinicas rnedicas, lojas, escolas particulares.
associacoes de moradores. igrejas. orqaos publicos e nos demais segmentos organizados.
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convocar-uo-a a se integrar na Campanha de Doacao de Livros para a Biblioteca Publica Municipal e
para a forrnacao de cestas basicas de livros.

Art. 8° - A arrecadacao dos livros, revistas e outras publicacoes sera feita por servidores
municipais ou por voluntarios especialmente cadastrados para esse fim.

..

Art. 9° - A destinacao do acervo arrecadado sera realizada por uma Comissao
lnterinstitucional de Leitura, criada especialmente para esse fim, composta por representantes
indicados pelo Secretario Municipal de Educacao.
Paraqrafo unlco - A Cornissao lnterinstitucional de Leitura se encarreqara de analisar o
. mapa de demanda de leitura do Municipio com o fim de melhor destinar o acervo arrecadado.
�

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Educacao mantera livro pr6prio com os nomes dos
doadores e dos exemplares doados.

Art. 11 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convenio ou termo de cooperacao
com empresas ou instituicoes publicas ou privadas que queiram participar gratuitamente da Campanha
de Doacao de Livros para a Biblioteca Publica Municipal e para a formacao de cestas basicas de livros.
Art. 12 - 0 Municipio constituira cornissao especial para organizar e coordenar a Campanha
de Dcacao de Livros para Biblioteca Pubhca Municipal e para a formacao de cestas basicas de livros
composta:
I - Pelo Secretario Municipal de Educacao:
II - Por um representante da Secretaria de Desenvolvimento Social;
Ill - Porum representante da Camara Municipal de Serrinha;
IV - Porum representante da Diretoria Regional de Educacao - (DIREC 12)

�
Art. 13 - Cabera a Secretaria Municipal de Educacao baixar as demais normas para a
irnplantacao da Campanha de Doacao de Livros para Biblioteca Municipal e para a forrnacao de cestas
basicas de livros.
Art. 14 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em
contrario

Art. 15 - Registre-se, publique-se, cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, em 27 de
abril de 2009.
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