
 

 

DECRETO Nº 5.494/2018 
 

 
DISPÕE SOBRE A 

MOVIMENTAÇÃO, ALIENAÇÃO E 

DESFAZIMENTO DO LIBRO 

DIDÁTICO E DEMAIS MATERIAIS 

LITERARIAS E/ OU 

PARADIDATICOS IMPRESSOS. 

  

O Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o que dispõe o inciso VI do artigo 60 da Lei Orgânica 

Municipal; 

 

Considerando a necessidade da movimentação, alienação e 

desfazimento do livro didático e demais materiais literários e/ou 

paradidáticos impressos; 

DECRETA: 

Art. 1º.  Ficam as Secretarias Municipais de Educação e de Turismo, 

Cultura e Lazer autorizadas a realizarem movimentação e descarte de 

livros didáticos e demais matérias em suporte: papel, digital, ótica ou 

eletrônico: vídeos, fitas cassetes, CD-ROM, DVDs, etc. e/ou paradidáticos 

impressos considerados inservíveis. 

 

Art. 2º.  A possibilidade de cada município adotar legislação 

especifica para o descarte de livros didáticos, determinada no artigo 3ª da 

Resolução CD/FNDE nº5, de 21 de fevereiro de 2002. 



 

 

  

Art. 3º. Os livros não são patrimoniados pela Prefeitura Municipal 

na medida em que são tombados tornam-se patrimônio da biblioteca, no 

entanto podem ser retirados do acervo quando necessário, conforme o 

art. 18 da Lei Federal nº 10.753/2003, que institui a política nacional do 

livro, onde diz:  

 

 “Com a finalidade de controlar os bens 

patrimoniais das Bibliotecas Públicas, o livro não é 

considerado material permanente”. 

  

Art. 4º.  Para os efeitos deste decreto considera-se: 

 
I. Livros didáticos são aqueles distribuídos gratuitamente pelo 

Ministério da Educação, Através do Fundo Nacional de Desenvolvimento a 

Educação, a alunos e professores de escolas da rede pública de ensino 

brasileira, como material de apoio á prática educativa; 

 
II. Materiais literários são aqueles que promovem o acesso à cultura e o 

incentivo a formação do hábito da leitura em alunos e professores, 

incluindo nesse grupo textos, como: 

 

a) Prosa, novelas, contos, crônicas, memória, biografias e 

teatros; 

b) Verso, pomas, cantigas, parlendas, adivinhas, livros de 

imagens e livros de histórias em quadrinhos, entre outros 

de característica afins; 

  



 

 

 

III. Materiais paradidáticos são aquelas que cumprem, 

prioritariamente, o papel de aprofundamento conceitual dos temas 

desenvolvidos pelas diversas áreas do conhecimento de forma lúdica. 

  
  IV. Materiais irrecuperáveis são obras que não mais podem ser 

utilizadas para o fim a que se destina devido á perda de suas 

características. Obras desatualizadas que comprometa o aprendizado, 

danificas, obsoletas, ou em razão da inviabilidade econômica de sua 

recuperação.  

 

Art. 5º. O livro didático considerado genericamente inservível para 

a unidade escolar deve ser classificado como: 

 

I. Ocioso refere- se aquele não utilizado, embora em perfeitas 

condições de uso; 

II. Irrecuperável refere-se a obra que não mais pode ser utilizada 

para o fim a que se destina devido á perda de suas características; 

 

a) danificada, obsoleta ou em razão da inviabilidade 

econômica de sua recuperação. 

 

Art. 6º. Os livros didáticos ociosos poderão ser transferidos de uma 

unidade educacional para outra, integrante das redes públicas de 

educação municipal, estadual e federal, com troca de responsabilidade 

sobre sua guarda e conservação, depois de descartadas todas as 

hipóteses de uso pela escola. 



 

 

 

Art. 7º. Os livros didáticos irrecuperáveis poderão ser alienados 

exclusivamente sob forma de doação. 

  

Art. 8º. Após o prazo de vigência de uso, conforme Portaria do 

MEC/FNDE, referente ao livro didático, as Unidades de Ensino da rede 

Municipal de Ibiraçu poderão destinar esse material das seguintes formas: 

 

I - Doação para alunos, professores, comunidade e/ou instituições; 

II - Descarte para reciclagem, sendo que valores obtidos serão 

revertidos para compra de matérias como: 

 

a) mobiliários e obras literárias para as bibliotecas 

concedentes. 

 

Art. 9 A doação dos materiais irrecuperáveis ou ociosos deverá ser 

documentada mediante o preenchimento, assinatura e posterior 

arquivamento de Termo de Doação.  

 

Art. 10. As Secretarias Municipais de Educação e de Turismo 

Cultura e Lazer, no exercício de suas competências, expedirão editais, 

com publicação nos locais de costume, informando sobre o descarte do 

acervo, com prazo previsto para demonstração de interesse.   

 

Art. 11. A doação final para reciclagem, somente ocorrerá caso não 

haja interessados na doação dos livros em descarte. 

 



 

 

 

 

 Art. 12. As Secretarias Municipais de Educação e de Turismo, 

cultura e Lazer poderão expedir instruções que se fizerem necessárias a 

aplicação deste decreto. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 18 de julho de 2018. 

 
 
 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 18 

de julho de 2018. 

 
 
 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 

 


