MINISTÉRIO DO TURISMO

NOTA TÉCNICA Nº:

6/2021/CGSNBP/DLLLB/SECDEC/SECULT

PROCESSO Nº:

72031.004696/2021-20

INTERESSADO:

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo do Estado de Minas Gerais, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado
de Minas Gerais, Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

1.

ASSUNTO

1.1.
Trata a presente Nota Técnica de subsídios para atendimento de solicitação da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo do Estado de
Minas Gerais, enviada pelo O cio SECULT/GAB nº 187/2021, documento SEI 0913085 referente a aquisição de acervo para bibliotecas comunitárias com
recursos da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
2.

2. REFERÊNCIAS

2.1.

Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020;

2.2.

Edital nº 20/2020 do Estado de Minas Gerais;

2.3.

Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2020.

2.4.

ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 111/2006 - PRIMEIRA CÂMARA

3.

SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1.
A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo do Estado de Minas Gerais (SECULT MG), por meio do O cio SECULT/GAB nº 187/2021,
solicita esclarecimentos quanto a aquisição de acervo para bibliotecas comunitárias com recursos da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
3.2.
A SECULT MG informa no O cio supramencionado que "De acordo com a Lei 10.753/2003, em bibliotecas públicas livros não são considerados
bens permanentes. Por isso, a aquisição destes atende ao critério da LAB visto que em Minas Gerais os recursos da LAB só podem ser inves dos em custeio de
ações".
3.3.
E com base nesta legislação, acrescenta que "a SECULT MG propôs então a extensão desse entendimento às bibliotecas comunitárias, que por
serem mais recentes, não estão citadas na supracitada Lei mas atendem a todas as caracterís cas das bibliotecas públicas."
3.4.
A par r deste entendimento, esclarece que foi lançado o Edital 20/2020 - Boas Prá cas em Museus, Centros de Memória e Bibliotecas
Comunitárias, com previsão de inves mento de R$15.000,00 por equipamento cultural, totalizando 27 ins tuições e o montante de R$ 405.000,00, edital este
em que a compra de livros foi prevista na rubrica de custeio.
3.5.
Com a ﬁnalidade de corroborar o entendimento de que aquisição de livros para bibliotecas comunitárias deve seguir o preceituado às bibliotecas
públicas, a Secretaria mineira alude ao Excerto do Acórdão nº 111/2006-TCU-1ª CÂMARA que estende a outras bibliotecas a possibilidade de serem beneﬁciadas
pelo que prescreve o art. 18 da Lei nº10.753/2003, que cita-se abaixo:
1.22 u lize a classiﬁcação contábil de que trata o art. 18 da Lei 10.753/2003 (regulamentado no Manual SIAFI, transação >CONMANMF 02.11.38 item 3.3)
exclusivamente para aqueles acervos que exerçam a função de "biblioteca pública" no sen do técnico do termo, a saber, uma unidade bibliotecária des nada
indis ntamente a todos os segmentos da comunidade, com acervos de interesse geral, voltada essencialmente à disseminação da leitura e hábitos associados entre
um público amplo deﬁnido basicamente em termos geográﬁcos, sem confundir-se com as bibliotecas des nadas a atender um segmento da comunidade para um
propósito especíﬁco (a exemplo da biblioteca escolar, a universitária, a especial, a especializada e a infan l); (Acórdão TCU 111/2006 1ª Câmara)

3.6.
E, por ﬁm, menciona que o "Governo do Mato Grosso, em nota técnica de Nº 003-2014/SATE/SEFAZ corrobora esse posicionamento reiterando
que a aquisição de livros só é considerada bem permanente para bibliotecas com ﬁnalidades especíﬁcas como as de universidades, escolas, órgãos público."
3.7.
Com isso, vem consultar a Secretaria Especial da Cultura, por meio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, sobre a possibilidade da execução
dos recursos da Lei Aldir Blanc para o custeio de compra de livros por bibliotecas comunitárias.
3.8.

É o relatório.

4.

ANÁLISE

4.1.
Passamos à análise da solicitação manifestada pela SECULT MG, no cumprimento de um dos eixos de atuação do Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas, a Assessoria Técnica:
Oferecemos aos governos locais, proﬁssionais que atuam em bibliotecas e para a sociedade em geral, assessoria técnica para apoiar trabalhos de: instalação e
modernização de bibliotecas públicas; formação e desenvolvimento de coleções; tratamento e informa zação de acervos; implantação de novos serviços;
administração de bibliotecas; e formação de pessoal para atuar em bibliotecas públicas e comunitárias.

4.2.

Convém observar as deﬁnições e conceitos quanto a caracterização de Biblioteca Pública e Biblioteca Comunitária.

4.2.1.
No portal do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - SNBP na internet, endereço h p://snbp.cultura.gov.br/ posdebibliotecas/, as Bibliotecas
públicas e comunitárias são assim deﬁnidas:
Biblioteca Pública: Tem por obje vo atender por meio do seu acervo e de seus serviços os diferentes interesses de leitura e informação da comunidade em que está
localizada, colaborando para ampliar o acesso à informação, à leitura e ao livro, de forma gratuita. Atende a todos os públicos, bebês, crianças, jovens, adultos,
pessoas da melhor idade e pessoas com deﬁciência e segue os preceitos estabelecidos no Manifesto da IFLA/Unesco sobre Bibliotecas Públicas.
É considerada equipamento cultural e, portanto, está no âmbito das polí cas públicas do Ministério da Cultura (MinC). É criada e man da pelo Estado (vínculo
municipal, estadual ou federal).
Biblioteca Comunitária: Espaço de incen vo à leitura e acesso ao livro. É criada e man da pela comunidade local, sem vínculo direto com o Estado.

4.2.2.
Em ar go, Elisa Machado entende que as bibliotecas comunitárias poderiam ser caracterizadas "segundo a pologia biblioteconômica, como
bibliotecas públicas, pois possuem o mesmo obje vo, ou seja, democra zar o acesso ao livro e à informação para a comunidade local. O mesmo acontece com o
uso do termo bibliotecas populares.". [1]
4.2.3.
No mesmo ar go, a Profa. Dra., cita Almeida Junior (1997), onde este defende que a biblioteca comunitária "não pode ser caracterizada como um
po diferente de biblioteca, pois, de modo geral, possui os mesmos obje vos e normalmente oferece os mesmos serviços que a biblioteca pública", e que "Não
há, tanto para bibliotecas populares, como para bibliotecas comunitárias uma deﬁnição aceita consensualmente pelos autores preocupados com o assunto. Em
muitos casos, são esses termos entendidos como sinônimos, além de se confundirem com a biblioteca pública tradicional.".

4.2.4.
Para Guedes (2011), as bibliotecas comunitárias "são ambientes sicos criados e man dos por inicia va das comunidades civis, geralmente sem a
intervenção do poder público. Esses centros comunitários possuem um acervo bibliográﬁco mul disciplinar, abarcando diversas pologias documentais. Suas
coleções, por vezes, possuem organização improvisada ou intui va, pois o obje vo principal desses espaços é ampliar o acesso da comunidade à informação.".[2]
4.2.5.
Em material publicado na internet pela Universidade Federal da Bahia, parte do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação, é
possível alcançar mais deﬁnições de bibliotecas comunitárias e a diferença entre biblioteca pública:
Conceito de Biblioteca Comunitária
As Comunidades são agrupamentos de pessoas que vivem numa área delimitada, tendo em comum aspecto econômicos e culturais que lhes conferem certa
uniformidade no es lo de vida. As Bibliotecas Comunitárias ganham muitos nomes para deﬁni-las, tais como no centro de atendimento a comunidade. Para e ter uma
idéia, algumas delas tem o nome de Popular ou até mesmo Pública. Na verdade tanto a Popular quanto a Pública desempenham as mesmas tarefas. Pública: o que
melhor a caracteriza é ela ser plenamente aberta a toda comunidade local ou população, é ser comum a todos. Des na-se não a determinadas comunidades (como a
biblioteca escolar, a universitária especial e a infan l), mas a toda a cole vidade. A Biblioteca Comunitária ou Popular trabalha da mesma forma.
DIFERENÇAS ENTRE BIBLIOTECA PÚBLICA E COMUNITÁRIA
As Bibliotecas Públicas podem ser, segundo o âmbito da cole vidade em que estão implantadas: Federais, Estaduais e Municipais, ou seja, são Bibliotecas implantadas
e organizadas por um desses órgãos Estatais. A diferença entre Bibliotecas Públicas e Comunitárias é que as Bibliotecas Públicas são man das pelo governo e servem a
uma população um pouco maior como a Cidade e o Estado. Já as comunitárias podem ou não ser subordinadas ao governo, mas também atendem a populações
menores, como bairros e vilas. Esta denominação estabelece também um sen do de maior vínculo entre a biblioteca e seu público, mostrando que ela é parte
integrante da comunidade (Ciência da Informação, 1989) [3]

4.3.
De acordo com o Manifesto da Unesco/IFLA sobre Bibliotecas Públicas, 1994, a biblioteca pública "é o centro local de informação, tornando
prontamente acessíveis aos seus u lizadores o conhecimento e a informação de todos os género" e têm a seguinte missão:
As missões-chave da biblioteca pública relacionadas com a informação, a alfabe zação, a educação e a cultura são as seguintes:
1. Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância;
2. Apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação formal a todos os níveis;
3. Assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma cria va;
4. Es mular a imaginação e cria vidade das crianças e dos jovens;
5. Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas realizações e inovações cien ﬁcas;
6. Possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do espectáculo;
7. Fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural;
8. Apoiar a tradição oral;
9. Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os pos de informação da comunidade local;
10. Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, associações e grupos de interesse;
11. Facilitar o desenvolvimento da capacidade de u lizar a informação e a informá ca;
12. Apoiar, par cipar e, se necessário, criar programas e ac vidades de alfabe zação para os diferentes grupos etários.

4.4.
O Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, na seção 021135 - Material Bibliográﬁco,
deﬁne Biblioteca Pública como:
unidade bibliotecária des nada indis ntamente a todos os segmentos da comunidade, com acervos de interesse geral, voltada essencialmente à disseminação da
leitura e hábitos associados entre um público amplo, deﬁnido basicamente em termos geográﬁcos, sem confundir com bibliotecas des nadas a atender um segmento
da comunidade para um propósito especíﬁco.

4.5.
Portanto, é possível constatar que bibliotecas públicas e comunitárias estão inseridas no contexto da sociedade para atender seus anseios, nos
dois casos sendo des nadas a todos as pessoas que de forma indiscriminada compõem a comunidade em que estão situadas, ﬁcando dis nto apenas o seu
ﬁnanciamento, ora pela administração pública ora por ins tuições organizadas pela própria sociedade, não sendo diferente a forma de acesso a seus acervos,
a vidades e serviços. A principal missão desses equipamentos é dar acesso à população ao livro e a informação.
4.6.
Nesse contexto, em 2013 foi ins tuído, por meio da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, a Polí ca Nacional do Livro, que entre suas diretrizes
pretende assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro; promover e incen var o hábito da leitura; e instalar e ampliar no País
livrarias, bibliotecas e pontos de venda de livro.
Art. 1o Esta Lei ins tui a Polí ca Nacional do Livro, mediante as seguintes diretrizes:
I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro;
II - o livro é o meio principal e insubs tuível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa social e cien ﬁca, da conservação do
patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida;
III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a comercialização do livro;
IV - es mular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de obras cien ﬁcas como culturais;
V - promover e incen var o hábito da leitura;
VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial;
VII - compe r no mercado internacional de livros, ampliando a exportação de livros nacionais;
VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;
IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu progresso econômico, polí co, social e promover a justa distribuição do saber e da
renda;
X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de venda de livro;
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei;
XII - assegurar às pessoas com deﬁciência visual o acesso à leitura.

4.6.1.
Conforme consta na referida Lei, e sendo objeto de análise da presente manifestação técnica, destaca-se o disposto no art. 18, "Com a ﬁnalidade
de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é considerado material permanente.".
4.7.
Destaca-se, ainda, o que traz o manual do SIAFI como procedimento para aquisição de acervos: "A aquisição de materiais bibliográﬁcos das
bibliotecas públicas deve ser classiﬁcada na natureza de despesa 339030 - Material de Consumo - u lizando-se a Situação DSP109 - Despesas com Aquisição de
Materiais de Consumo de Uso Duradouro. Os periódicos não devem ser incorporados ao patrimônio.".
4.7.1.
Como deﬁnido no manual, Material de Consumo é "aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua iden dade sica, tem sua
u lização limitada a dois anos e/ou tem a vida ú l reduzida de forma acelerada por desatualizações.".
4.8.
Ainda, cabe ressaltar o que dispõe a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, onde relaciona as bibliotecas comunitárias como um dos espaços
culturais beneﬁciários, bem como a possibilidade de aquisição de bens e outros instrumentos para manutenção de espaços culturais, a saber:
Art. 2º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de
reais) para aplicação, pelos Poderes Execu vos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de:
[...]
III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos des nados à manutenção de agentes, de
espaços, de inicia vas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de a vidades de economia cria va e de economia solidária, de produções audiovisuais, de

manifestações culturais, bem como à realização de a vidades ar s cas e culturais que possam ser transmi das pela internet ou disponibilizadas por meio de redes
sociais e outras plataformas digitais.
Art. 8º Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e man dos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações
culturais comunitárias, coopera vas com ﬁnalidade cultural e ins tuições culturais, com ou sem ﬁns lucra vos, que sejam dedicados a realizar a vidades ar s cas e
culturais, tais como:
[...]
VIII - bibliotecas comunitárias;

4.9.
Com isso, considerando a analogia dos autores ao conceituar biblioteca pública e biblioteca comunitária, é possível ter o mesmo
entendimento quando se tratar da aquisição de acervos des nados à bibliotecas de acesso do público em geral. Portanto, é possível que esses
acervos sejam adquiridos como dita o Manual do SIAFI, disposto no item 4.7 acima.
5.

CONCLUSÃO

5.1.
Diante do exposto, entende-se pela per nência em expandir às bibliotecas comunitárias selecionadas pelo Edital 20/2020 - Boas Prá cas em
Museus, Centros de Memória e Bibliotecas Comunitárias, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo do Estado de Minas Gerais, no que tange
a aquisição de acervo, conforme prescrito no art. 18 da Lei nº 10.753, de 2003, a possibilidade de adquiram livros para usufruto do público em geral na rubrica
de despesa de custeio.
5.2.

À consideração superior.
(assinado eletronicamente)
MARCUS ANDRÉ CHAGAS ROCHA
Coordenador do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

De acordo. Ao Diretor do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas.
(assinado eletronicamente)
ANA MARIA DA COSTA SOUZA
Coordenadora-Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas

De acordo. À consideração do Secretário Nacional da Economia Cria va e Diversidade Cultural.

(assinado eletronicamente)
EMIR JOSÉ SUAIDEN
Diretor do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas

Aprovo. Para providências subsequentes.

(assinado eletronicamente)
ALDO VALENTIM
Secretário Nacional da Economia Cria va e Diversidade Cultural
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