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MANUAL DE INFORMAÇOES AO USUÁRIO

Toda Biblioteca possui normas a serem seguidas
por todos os usuários. A finalidade destas normas é demo-
cratizar o acesso 

à 
informação, propiciando que todos os

usuarios tenham iguais direitos, deveres e oportunidades.

Discriminamos, a seguir, as principais normas

da Biblioteca da Assembleia Legislativa, conforme os ser-
viços que oferecemos:

1. Da inscrição como usuario da Biblioteca

- todo funcionário da ALMIG tem direito de se
inscrever como usuário da Biblioteca, bastando para isto
preencher a ''Ficha do Leitor", na recepção;

- os funcionários contratados via empresas de
prestação de serviços não tèm direito de se inscreverem
mas tem livre acesso e consulta ^s coleções.

2. Da inscricao como socio do Clube do Livro

- para inscrever~se como sócio do Clube do Li-
vro, o interessado deve doar uma obra (romance, best-
seller...) para o Clube. Esta será primeiramente analisa-
da e so apos a aceitação por parte da Ger^ncia de Biblio-
teca, proceder-se-ã a efetivação da inscrição, com o pre-
enchimento da ''Ficha do Leitor do Clube do Livro'', e	o

inicio do pagamento das mensalidades por parte do usuário;



	

- a taxa mensal e- estipulada pela Gerência	de
Biblioteca e reajustada trimestralmente pelo índice	da
FIPE da inflação acumulada;

- o numerário arrecadado é utilizado, exclusiva
mente, para aquisição de novas obras para o acervo do Clu
be.

3. Dos Procedimentos de_empréstimo domiciliar

	

- cada usuãrio, em dia com a Biblioteca,	pode
retirar por empréstimo 03(três) livros por vez. 0	prazo
de devolução é de 10(dez) dias;

	

na hipotese de n^o devolução de alguma	obra
no prazo estipulado, o usuãrio 'fica impedido de retirar
outra ate que regularize sua situação;

- na hipótese de extravio de alguma obra sob a
responsabilidade do usuário, e- o mesmo obrigado a repor a
mesma obra, ficando impedido de efetuar qualquer outro em
prestimo enquanto não regularizar esta situação. Se a o -
bra estiver esgotada, e n^o for encontrada no mercado li-
vreiro, fica o usuário obrigado a repor o valor que for
apurado a época da regularização;

- cada obra retirada por empréstimo pode ser re
novada uma vez, desde que nSo haja pedido de reserva por
parte de outro usuário, caso em que terá que ser devolvi-
da findo o prazo do primeiro empréstimo;

	

- quando do empréstimo, o usuário dirige-se	
à

Biblioteca onde assina a "Ficha do livro", que e- o nosso
controle. A ficha não pode sair do recinto da Biblioteca
e somente o usuário responsãvel pode assinã-la;



- o numero de registro da obra e a data em que

deve ser devolvida é anotado na "Ficha do Leitor''; na "Fi

cha de Devolução'', colada a obra, e anotada a data de de-

voluçao para controle do usuario;
- o empréstimo domiciliar de periódicos tem o

prazo de devolução estipulado em 05(cinco) dias, e é ano-
tado em ficha própria e assinada pelo usuário. Na data de
devolução e a ficha entregue ao usuario com a anotação de

baixa, que e o comprovante da devolução do periodico. Os
periódicos recebidos na semana só poderão ser emprestados

fia semana posterior;

- o emprestimo de folhetos e relatórios é ano-

tado em livro próprio, e o funcionário responsãvel da Bi-

blíoteca e quem assina a baixa de devolução;
- mensalmente e apurada a nao devolução de o -

bras, sendo o usuário respons^vel notificado por escrito,
em impresso próprio, desta irregularidade.

4. Dos Bancos de Recortes

Os bancos de recortes são formados pela anãii-
se dos seguintes jornais diários: Folha de São Paulo, Jor
na] do Brasil, Estado de Minas, Diário do Comércio e Mi -
nas Gerais. Diariamente e feita a seleção, o recorte de

materia relevante, a indexaçao e o arranjo em envelopes
ou pastas, identificados pelo assunto.

Devido a fragilidade do papel empregado na pro

duçao dos jornais, e, ainda mais, pela sua caracterrstica

unica, o que os torna insubstituíveis, os bancos de recor



tes passaram a ser considerados como Coleção de Referén-

cia, o que significa que 
só 

podem ser consultados no re-

cinto da Biblioteca, não sendo permitido o empréstimo do

miciliar. Havendo interesse por parte do usuário, e me -

diante requisiç5o própria, poderá ser feita cópia xero -

grãfica no equipamento do DDI.

As pastas da atividade parlamentar de cada De-

putado 
só 

poderão ser xerocopiadas com autorização do

Deputado, isto porque consideramos que este serviço per-

tende individualmente a cada um, sendo que, ao final do

mandato, cada parlamentar receberá, devidamente encader-

nada, a pasta com a sua produção no quadriênio.

5. Da Coleç5o de Obras de Referência

A Biblioteca possui uma coleção de referência,

relativa a livros, que fica localizada na Sala de Leitu-

ra 
a 
disposição dos usuários. Também não é permitido o

emprestimo domiciliar destas obras, que compreendem Enci

clope- dias, Dicionários, Coleçao dos Anais da Assebléia

e outras obras que, pela sua importãncia ou raridade, me

receram esta destinação.

6. Do Acervo de Livros e Periódicos

A Biblioteca da Assembléia foi criada exclusi-

vamente para atender a Deputados e funcionários nas suas

necessidades de informação e para auxiliar no processo

legislativo.
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Desta feita, d coleção de livros e pei ic')dicus

atende à área de Ciências Sociais, com ênfase em Direito,

o que significa que a nossa Biblioteca pertende a cá tego-
ria de esL)^£iaIizada nesta área, diferentemente, por exem

pio, de uma Biblioteca Pública, que deve possuir coleções

que atendam a todas as ãrcas do conhecimento para cumprir

com sua finalidade.

Chamamos de arranjo 
à 

maneira pela qual	sa0
dispostos nas estantes os materiais.

A ^-oIeção de periódicos é arranjada nas estari-

tes em ordem alfabética de trtulo.

A coleção de livros e de referência, por	sua
vez, segue a Classificação Decimal Universal/CI)U, que é u

ma classificação utilizada internacionalinente. Por	esta

classificação, cada assunto possui uma numeração adequa

da, que segue o sistema decimal e possui unia infinidade

de subdivisões conforme mais se especifique.
A seguir, voce- terá unia exemplo de como se pru

cessa esta classificação:

Classificação Decímal Universal / CDU

Tabela de assuntos

o
	

GENERALIDADES	 5
	

CIÉNCIAS SOCIAIS

1
	

FILOSOFIA
	

6
	

TECNOLOGIA

2
	

RELIGIÃO
	

7
	

BELAS ARTES

3
	CINCIAS SOCIAIS

	
8
	

LITERATURA

4
	

FILOLOGIA
	

5
	

GEOGRAFIA.BIOGRAFIA.

HISTORIA



3 4, ,̂	Direito públic,)

342.1	Nação. Povo. T,-j-pit(5pio.

342.2	Estados e suas f(,)r?n<-2s

342.24	Federa / ismo

342.4	Cons f i tuiçn'es

342.b	Poderes
342..51	Pôder	op,pn,)

342.,1)11	0zeJ'^^ de

342. b 11. b Responsabilidade ')U i ppcsponsabili-

dade do Chefe de Estudó

342. b2	Poder LegísIitiv,)

34P. 5Pb	Con.q(-lho de

Isto significa que os assuntos devem ser procu
rados conforme a numeração que possuem.

7. Da Sala de Leitura

A sala de leitura, localizada no andar IS	da

Biblioteca, é o local apropriado ao estudo e à leitura.
Para que haja condições satisfatõrias de con -

centraçao, uma das normas da Biblioteca é que se mante -
nha o si)e- ncio neste ambiente. Como é local de grande '
fluxo de pessoas, é de fundamental importãncia que cada

usuário se esforce por conduzir-se de maneira a nao pes-
turbar o direito de outros em ter neste local as condi -
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ções necessãrias para produzir uni boín trabalho ou, ainda,

de atenção -a leitura.

8. Do cuidado com os materiais

0 livro, enquanto material, é frãgil. E preci-
so tratã-lo com carinho, folheã-io com cuidado, cu* idar de

]e. É preciso fazer com que ele se mantenha fisicamente '
íntegro o maior período de tempo possível, para que todos
que dele se servirem possam faze-]o integralmente.

E assim deve ser não apenas com os lívros, co-
mo com os periõdicos, folhetos e jornais. Os jornais diá-
rios, que ficam a disposição para leitura, ria nossa Bi -

blioteca tem ainda unia importante missão que é a de for -
mar o Banco de Recortes de Jornais, que é de grande utili

dade para a pesquisa. A fragilidade do papel utilizado na
impressão de jornais, torna ainda mais fundamental o nos-
so cuidado no seu manuseio e na nianutenção de sua integri
dade. Colabore para que possamos manter nossas coleções '
em bom estado de conservaç^o. Você só tem a lucrar com is
to !

9. Das Disposições Finais

Alem das principais inforniaçoes e orientaçoes
contidas neste Manual, a Biblioteca rege-se por disposi -
ções expressas no Regulamento da Biblioteca, aprovado pe-
la Mesa Diretora em 26 de junho de 1968.

1
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Para toda e qualquer informação adicional, a

Gerência de Biblioteca coloca-se a di^posição de todos

os seus usuários para os devidos esclarecimentos.

	

É importante lembrar que os serviços que	a

Biblioteca presta têm um endereço certo, que é o u -suã-

rio. Todas as atividades e serviços que desenvolvemos
e prestamos têm o objetivo principal de satisfação das
necessidades de informação dos leitores. Portanto, é

de fundamental importãncia para nos a participação efe

tiva do usu5rio, com suas sugestões, ideias, zelo e au
xrlio para que possamos sempre atendê-lo.

Belo Horizonte, março de 1992 - Centenário da Biblioteca

Rua Rodriques Caldas, 30 - Conjunto SE-17

Fones: 349.7161 / 343.7179
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