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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006, de 13 de junho de 2011.

Dispõe sobre o descarte de livros didáticos
irrecuperáveis ou desatualizados no âmbito da Secretaria
da Educação do Estado do Tocantins.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso II, da Constituição do
Estado e, tendo em vista o disposto nos artigos 1° a 3º da Resolução nº
05, de 21 de fevereiro de 2002, bem como nas determinações dos artigos
7º e 8º da Resolução nº 60, de 20 de novembro de 2009, do Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
combinado com o artigo 7º do Decreto da Presidência da República nº
7.084, de 27 de janeiro de 2010, resolve:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1º Os livros didáticos avaliados como irrecuperáveis ou
desatualizados serão descartados, em conformidade com as orientações
contidas nesta Instrução Normativa.

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

I - livros didáticos: os livros cedidos aos estudantes para uso
durante o ano letivo;

II - livros do PNBE: o acervo proveniente do Programa Nacional
Biblioteca da Escola - PNBE, formado por obras de referência, de literatura
e de pesquisa, bem como de outros materiais de apoio à prática educativa
para fins de consulta e pesquisa pela comunidade;

III - irrecuperáveis: os livros que não puderem ser utilizados para
os fins a que se destinam, devido à perda de suas características ou à
inviabilidade econômica de sua recuperação;

IV - desatualizados: os livros cujos dados não estejam atualizados
e não acompanhem a evolução de sua área de especialização.

CAPÍTULO II
Do Procedimento para o Descarte dos Livros

Art. 3º Após o prazo de vigência de 03 (três) anos de uso do livro
didático, as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino poderão
destinar esse material da seguinte forma:

I - doação para alunos, professores e comunidade;

II - descarte para reciclagem, sendo os valores obtidos revertidos
para compra de obras literárias para compor o acervo da biblioteca da
unidade escolar;

III - doação para outras unidades escolares da Rede Municipal,
sendo vedado o recebimento de quaisquer benefícios como pagamento
pelo ato de doação.

Parágrafo único. Em se tratando de material bibliográfico
tombado pela Secretaria da Educação, faz-se necessário, quando do
descarte, o preenchimento de termo para a efetiva baixa do patrimônio da
unidade escolar.

CAPÍTULO III
Da Comissão Gestora de Descarte de Livros

Art. 4º Fica instituída, nas unidades escolares, a Comissão
Gestora do Descarte de Livros, a ser composto por 01 (um) servidor
lotado na biblioteca, 01 (um) coordenador pedagógico e 01 (um) professor,
designados pelo respectivo Diretor, especificamente para a realização
das avaliações previstas na presente Instrução Normativa.

§ 1º Na ausência do servidor da biblioteca, será designado outro
servidor, a critério do Diretor da unidade escolar.

§ 2º A Comissão Gestora do Descarte de Livros será convocada
pelo Diretor da unidade escolar sempre que for necessária a avaliação
prévia para a realização do descarte.

§ 3º Tratando-se do descarte de livros irrecuperáveis ou
desatualizados, sob a custódia do Almoxarifado Central da Secretaria da
Educação ou das Diretorias Regionais de Ensino, a Comissão Gestora
do Descarte de Livros será composta por 03 (três) servidores, sendo 01
(um) do Setor de Patrimônio, 01 (um) do Setor de Controle Interno e 01
(um) da Coordenadoria de Currículo e Formação, designados pelo Titular
da Secretaria da Educação.

§ 4º Os membros da Comissão Gestora do Descarte de Livros
exercerão função não remunerada e de interesse público relevante.

CAPÍTULO IV
Do Procedimento de Descarte dos Livros do PNBE

Art. 5º A avaliação da condição dos livros do PNBE será efetuada
pelo bibliotecário da unidade escolar e, na ausência deste, pela Comissão
Gestora do Descarte de Livros da Unidade Escolar, com a supervisão de
bibliotecário integrante do quadro de pessoal da Secretaria da Educação.

Parágrafo único. O descarte dos livros do PNBE demanda
avaliação prévia realizada pela Comissão Gestora do Descarte de Livros,
que deverá elaborar relatório contendo:

I - atestado de que os livros se classificam como irrecuperáveis
ou desatualizados;

II - especificação e quantitativo dos livros que serão doados.

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