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RESOLUÇÃO Nº 02/2019, DE 10 DE JUNHO DE 2019.

Cria a Biblioteca Legislativa de Buriti Bravo – MA e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI 
BRAVO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que o Plenário desta Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1° - Fica criada a Biblioteca Legislativa Municipal de Buriti Bravo, de caráter 
público, de acervo geral, para fins de estudo e pesquisa educacional.

§ 1° - A Biblioteca Legislativa Municipal de Buriti Bravo, será administrada 
pela Câmara Municipal de Buriti Bravo e vinculada ao Gabinete da Presidência, que 
regulamentará as normativas de funcionamento e visitação.

 § 2° - O responsável pela gestão da Biblioteca Legislativa Municipal deverá 
formular e propor uma política de desenvolvimento de coleções, atualizadas 
periodicamente, além de manter documentação sistematicamente atualizada sobre os 
itens que integram seus acervos, na forma de registros e inventários.

Art. 2° - Fica denominada a Biblioteca Legislativa Municipal como: 
BIBLIOTECA LEGISLATIVA MUNICIPAL VEREADORA RITA 
LEOCÁDIO DE SOUSA SANTOS. 

Art. 3° - São princípios fundamentais da Biblioteca Legislativa Municipal 
de Buriti Bravo:

I – a valorização da dignidade humana;
II – a promoção da cidadania;
III – o cumprimento da função social;
IV – a universalidade do acesso ao conhecimento produzido;
V – o respeito à diversidade cultural;
VI – a preservação do patrimônio municipal
VII – a valorização da memória;
VIII– o intercâmbio institucional;
IX – a valorização e a difusão da cultura municipal.
X- o auxilio educacional em pesquisas e estudos

Art. 4° - Fica assegurado a todos os cidadãos o livre acesso e o direito ao uso da 
Biblioteca Legislativa Municipal de Buriti Bravo

Art. 5° - Fica declarado de interesse público todo o acervo da Biblioteca 
Legislativa Municipal de Buriti Bravo.
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Art. 6° - A Biblioteca Legislativa Municipal poderá:

I – promover ações educativas e culturais, fundamentadas no respeito à 
diversidade cultural e na participação comunitária, destinadas a contribuir para a 
ampliação da competência em informação, de maneira a garantir o acesso da sociedade 
ao conhecimento produzido;
II – desenvolver programas de incentivo à leitura e estimular a produção literária junto 
às instituições de ensino e à comunidade em geral.

III- firmar parcerias ou convênios com órgãos públicos e privados para o 
desenvolvimento das ações educativas de apoio á aquisição do saber tais como: leitura, 
escrita, pesquisa, cursos técnicos entre outros, observando os ditames da Legislação.

Art. 7° - A Biblioteca Legislativa Municipal de Buriti Bravo disporá de condições de 
segurança indispensáveis para garantir a proteção e a integridade dos acervos e coleções 
sob sua guarda, bem como dos usuários, dos respectivos servidores e das instalações.

Parágrafo Único - A Biblioteca Legislativa Municipal de Buriti Bravo será 
instalada em ambiente adequado para o seu funcionamento, devendo ser ventilado e 
iluminado.

Art. 8° - O Presidente da Câmara Municipal fica autorizado a adquirir todos 
os livros que fizerem necessários para a Biblioteca Legislativa Municipal, assim como 
os de interesse dos Vereadores, para auxiliar no exercício das funções institucionais.

 § 1° - Fica também autorizado o Presidente da Câmara Municipal a adquirir 
mobiliários adequados e programas de software de gestão necessários à organização do 
acervo.

§ 2° - A Câmara Municipal poderá contratar profissional técnico para 
orientar na instalação da biblioteca e ministrar cursos sobre a forma de funcionamento 
da mesma, bem como proporcionará capacitação, sempre que necessário, aos 
servidores que irão atuar na Biblioteca da Câmara Municipal.

Art. 9º - A Câmara Municipal consignará em seu orçamento verba destinada 
à expansão e manutenção do acervo de sua biblioteca.

Art. 10° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA, em 10 de Junho
de 2019.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL
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Presidente da Câmara Municipal

José Alberto Pereira Ferreira
Vice-Presidente

Gilvan Rocha de Sousa
 Secretário

Promulgada, Registrada e Publicada a presente Resolução, sob o número nº 
02/2019, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. 

Antonia Carla Francisca Duarte
Secretária Executiva

Planejamento

Secretária

 

BURITI BRAVO - MA, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0143, QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2019 [ PÁG. 02/02 ]


	Página 1
	Página 2

		2019-06-13T05:26:47-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347


		2019-06-13T05:27:08-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347




