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1 INTRODUÇÃO

Os procedimentos de seleção e aquisição de publicações têm como finalidade delinear
áreas nas quais o acervo da Biblioteca Deputado Camilo Prates possa se desenvolver
com as futuras aquisições, quer sejam por compra, doações ou permuta. O
desenvolvimento da coleção e o descarte, se necessário, devem ser compartilhados com
a Comissão de Seleção.

1.1 Objetivo do acervo

O acervo da Biblioteca é constituído de material especializado na área de Ciências
Sociais, com predominância para os diversos ramos do Direito e tem como finalidade
fornecer informações e acesso à coleção relacionada com as atividades do Poder
Legislativo, aos Deputados Estaduais e servidores da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais - ALEMG. Esse acervo está também disponível para consulta à
comunidade em geral.

1.2 Composição do acervo

Visando atender às atividades do Poder Legislativo, como as desenvolvidas em Plenário e
pelas Comissões, e também às da Consultoria, da Procuradoria-Geral da Casa e das
demais áreas administrativas, a coleção da Biblioteca deve desenvolver-se,
principalmente, nas seguintes áreas:
- Direito Constitucional;
- Direito Civil;
- Direito Administrativo;
- Direitos Humanos e Ação Social
- Direito Financeiro;
- Economia;
- Educação;
- Meio Ambiente;
- Direito do Consumidor;
- Saúde.

As demais áreas de assunto serão atendidas quando se fizer necessário.

De acordo com as necessidades dos trabalhos desenvolvidos pela ALEMG o acervo
da Biblioteca foi-se formando e hoje está assim composto por:

a) publicações oficiais
- administração federal;
- administração estadual;
- administração municipal



b) livros
- coleção de livros técnicos especializados na área de Ciências Sociais, com
predominância nos diversos ramos do Direito;
- obras de referência, como enciclopédias, dicionários, etc.

c) folhetos, textos avulsos, mapas, fitas de vídeo, CDs e disquetes.

d) periódicos
- diversos títulos de revistas técnicas, incluindo periódicos de jurisprudência dos tribunais
brasileiros;
- revistas noticiosas e informativas;
- principais jornais do País.

e) dissertações e teses de diferentes graus acadêmicos, e de textos de grande relevância,
escritos por especialistas nacionais e estrangeiros, abordando temas ligados ao Poder
Legislativo.

f) Coleção Memória:
- é composta por livros, periódicos, folhetos, coletâneas de documentos de eventos da
Casa, apostilas, artigos de periódicos e trabalhos de congresso produzidos (elaborados
e/ou editados) pela ALEMG, para a ALEMG ou sobre a ALEMG.

g) jornais oficiais:
- Diário Oficial da União;
- Diário da Justiça;
- Diário do Congresso Nacional;
- Minas Gerais;
- Diário Oficial do Município (de Belo Horizonte).

h) coletâneas de normas jurídicas:
- Coleção das Leis do Brasil;
- Leis Mineiras;
- Lex Federal;
- Dominus Informativo Jurídico;
- Júris Síntese, Data Legis, dentre outras.

1.3 Usuários

A Biblioteca atende aos seguintes usuários, classificados por tipo:

- usuário padrão:
- deputados;
- servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa;
- servidores dos gabinetes;



II - usuário especial:
- consultores;
- procuradores;
- gerentes da Casa;

III - usuário externo:
- servidores aposentados da ALEMG,
- guardas-mirins;
- funcionários da APLEMG, da ASLEMG, da COFAL, e do IPLEMG;
- ex-Deputados;
- funcionários terceirizados;
- alunos da Escola do Legislativo;
- comunidade em geral, etc.;

IV - bibliotecas externas;

V - setores da ALEMG.

2 SELEÇÃO

2.1 Introdução

A seleção de publicações, segundo Vergueiro (1997), como um momento de decisão,
deve levar em conta:

a) o conhecimento do acervo:
- os aspectos fracos da coleção;
- os aspectos fortes;
- os aspectos que atingiram estágio ideal;

b) o conhecimento das necessidades dos usuários;

c) a definição da temática do acervo:
- por assunto;
- por usuário;
- por documento;
- por preço.

Constituem pré-requisitos para o processo de seleção de publicações da Biblioteca:
- previsão orçamentária elaborada no ano anterior;
- compartilhamento das decisões com a Comissão de Seleção (ver 2.5).
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2.2 Critérios a serem observados na seleção de publicações não-periódicas

não-periódicas aOs seguintes pontos devem ser observados na seleção de publicações
serem adquiridas pela Biblioteca:
a) adequação aos objetivos e aos usuários da Biblioteca;
b) relevância e utilidade para o usuário;
c) qualidade, atualidade e confiabilidade da informação;
d) demanda do assunto, através da análise:
- das solicitações e sugestões armazenadas no base AQUIS (Microisis);
- das estatísticas de empréstimo, consulta, etc.;
- das solicitações de empréstimo entre Bibliotecas;
e) quantidade de publicações do assunto existentes no acervo e
demandas de consulta e de empréstimo das publicações;
f) existência de edição anterior da mesma publicação;

da análise das

- caso exista, deverá ser analisado se essa edição continua atendendo às necessidades
dos usuários;
g) sugestões da Comissão de Seleção;
h) solicitações da Escola do Legislativo, para atendimento às necessidades de alunos dos
cursos ministrados;
i) solicitações de Gerentes-Gerais dos diversos setores da Casa;
j) extravio de publicações, que deverá ser sanado pelo usuário responsável através de:
- reposição da mesma publicação, se possível de edição atualizada e, se esgotada, de
publicação atualizada do mesmo assunto ou de assunto sugerido pela Gerência de
Biblioteca e Arquivo;
1) necessidade de maior quantidade de exemplares de determinada publicação, mediante
observação da quantidade de empréstimos e de consulta da mesma;
m) demanda especial, em situações de:
- bibliografia sugerida para concurso público para preenchimento de vagas na ALEMG;
- desenvolvimento de determinado projeto, etc.;
n) atualização anual de códigos e da legislação de interesse da Casa;
o) custo;
p) idioma.

2.2.1 Atividades do processo de seleção de livros

O processo de seleção de livros é composto das atividades:

a) atualização dos catálogos de editoras, através de solicitação às mesmas ou de cópias
extraídas da Internet ou de recebimento espontâneo das próprias editoras;

b) envio de correspondência, via correio eletrônico (ver modelo, anexo 2), para os
membros da Comissão de Seleção comunicando-lhes o início da circulação de catálogos
das editoras;
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c) circulação dos catálogos das editoras, atualizados, para os membros da Comissão de
Seleção, utilizando formulários de controle (ver anexo 3 e 4), para garantir a circulação
dos mesmos entre os membros;

d) atualização da base AQUIS (Microisis) com as sugestões da Comissão de Seleção;

e) elaboração de listagem das obras a serem selecionadas a partir da base AQUIS (ver
anexo 5);

f) conferência da listagem com a base Bibliv (Microisis) para verificação da existência ou
não das indicações no acervo da Biblioteca, e, se houver, anotação do ano da edição, da
data de publicação e do número de exemplares existentes;

g) pesquisar, através de sites de livrarias e editoras na Internet, o preço de cada
publicação, quando este não constar dos catálogos das editoras que foram circulados;

h) priorizar cada publicação solicitada de acordo com os critérios indicados em 2.2.2;

i) gerar relatórios das publicações assinaladas com o nível de prioridade 1;

j) elaborar pedido de aquisição das publicações através correspondência para o
fornecedor vencedor da licitação ou, se não houver, através de envio de formulário para a
GMP, anexando-se, em ambos os casos, a lista de livros, em ordem alfabética de autor (
ver 3.1.1);

2.2.2 Níveis de prioridade para seleção de publicações

Nível 1 - Demanda especial; título novo de assunto procurado, indicado pela Comissão
de Seleção; bibliografia da Escola do Legislativo; livros extraviados com grande volume
de empréstimo (mais de 10 ao ano); duas ou mais indicações para compra pela Comissão
de Seleção;

Nível 2 - Exemplar único com mais de 10 empréstimos, com indicação para compra;
título do acervo em edição anterior à 1990, indicado para compra;

Nível 3 - Título do acervo com edição posterior a 1990; exemplar único com até 5
empréstimos e indicação para compra; solicitações de empréstimo entre bibliotecas;
edições anteriores a 1989.

Nível 4 - Esgotados; possível aquisição por doação; editor exclusivo.

2.3 Critérios para seleção de publicações periódicas

Na seleção de publicações periódicas, segundo Vergueiro (1997), o primeiro ponto a ser
observado é o compromisso com a continuidade da publicação, garantindo a manutenção
das assinaturas e continuidade das coleções, e a reputação dos editores. Os demais
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critérios para a decisão de assinatura dE uma publicação periódica devem levar em
consideração as áreas de assunto listadas na seção 1.2 deste texto e as indicações feitas
pela Comissão de Seleção.
Com relação aos documentos eletrônicos - CD-ROM - devem ser avaliados os aspectos
de conteúdo, acesso, suporte e custo.

2.3.1 Renovação de assinaturas

Periodicamente deve ser feita avaliação do grau de utilização dos periódicos assinados e
a conveniência da renovação da assinatura, tendo em vista o preço do produto, o grau de
utilização e sua adequação aos objetivos do desenvolvimento da coleção da Biblioteca.

2.4 Políticas específicas de seleção

2.4.1 Base de dados on-line

O acesso on-line costuma ser mais econômico para a Biblioteca, pois serão pagas
apenas as buscas efetuadas ( ex: SICON, do PRODASEN). No caso do DATA LEGIS e
do Júris Síntese a assinatura é anual.

2.4.2 Documentos disponíveis na Internet

A incorporação de qualquer endereço eletrônico à pagina da Biblioteca na Internet pode
ser comparada à aquisição de um documento escrito e sua inclusão ao acervo físico.
Para a seleção desses documentos devem ser aplicados os mesmos critérios aplicáveis
aos documentos impressos (ver seção 2.2).

2.5 Comissão de Seleção

A Comissão de Seleção, conforme a Portaria n° 040, de 10 de junho de 1998 (anexo 1), é
de caráter permanente e é encarregada da formulação e aplicação de política de
desenvolvimento do acervo da Biblioteca da Assembléia". Foi criada levando-se em conta
a necessidade de racionalizar o processo de seleção de obras para a Biblioteca da Casa,

com vistas ao atendimento à demanda nas áreas do conhecimento necessárias ao bom
funcionamento do Poder e, ainda, objetivando a diminuição de custos aliada à fixação de
critérios para o desenvolvimento da coleção".

Compõem a Comissão de Seleção os seguintes servidores:
- Alaôr Messias Marques Júnior (Biblioteca) - (coordenador), hoje na Escola do
Legislativo;
- Antônio José Calhau de Rezende (Área de Consultaria Temática);
- Antônio Augusto SalIes (Procuradoria-Geral);
- Luiz Fernandes de Assis (Escola do Legislativo) e
- Hugo Antônio Avelar (Área de Projetos Especiais) - (secretária).
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A Comissão de Seleção participará do processo de seleção indicando publicações a
serem adquiridas, quando da circulação dos catálogos das editoras e opinando a respeito
de assinatura ou renovação de assinatura de periódicos. Também deverá atuar nas
questões de avaliação do acervo para a finalidade de descarte de publicações, se
necessário.

2.6 Base AQUIS

As sugestões de compra apresentadas pela Comissão de Seleção e pelos usuários da
Biblioteca são armazenadas na base AQUIS (Microisis) e posteriormente são analisadas
conforme os critérios estabelecidos em 2.2 e priorizadas de acordo com os níveis
estabelecidos em 2.2.2.

2.7 Elaboração da lista de publicações selecionadas para aquisição

A partir das informações da base AQUIS (Microisis), elabora-se lista com as seguintes
especificações ( ver anexo 5):
- item, autor, título, editora, preço, quantidade, solicitante, setor solicitante, justificativa.

As informações a serem completadas, como preço e a edição mais recente da obra, etc.,
se não houver nos catálogos, podem ser obtidas através de sites de livrarias e editoras na
Internet.

Após a elaboração da lista, verifica-se a existência no acervo da Biblioteca do item
pedido, através de consulta à base Bibliv e, se houver, a necessidade de aquisição de
mais exemplares ou de edição mais recente. Estabelecer a partir dessas informações o
nível de prioridade para a aquisição (ver 2.2.2).

3 AQUISIÇÃO

O acervo será atualizado mediante compra, doação ou permuta.

3.1 Compra

Para aquisição dos diversos tipos de material através de compra verificar os
procedimentos da atividade de seleção, as prioridades e o valor previsto no orçamento e,
no caso de ter havido utilização da verba, qual o valor disponível para nova compra.
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3.1.1 Livros

Após a seleção concluída com a colaboração da Comissão de Seleção, a compra dar-se-
a:

a) através de solicitação direta ao fornecedor vencedor de licitação, por correspondência
e listagem dos livros anexada;

ou, se não houve licitação prévia,

b) de envio de pedido à Gerência-Geral de Administração de Material e Patrimônio - GMP.
Neste caso, o pedido é feito utilizando-se o Formulário para Aquisição de Material e/ou
Contratação de Serviço (ver anexo 7), anexando-se também a ele a lista das publicações
a serem adquiridas. Esse pedido deverá ser assinado pelo gerente-geral da GDI e
também pelo diretor da DIC. Os fornecedores de livros constam do cadastro da Gerência
de Suprimentos e não há necessidade da indicação no pedido. Após a realização da
licitação, as propostas dos fornecedores são enviadas da GMP para a Gerência de
Biblioteca e Arquivo, que deverá fazer análise e elaboração de observações, se
necessário, a serem devolvidas, através de correspondência, à Gerência de Compras,
juntamente com todo processo.

Na listagem de livros a serem adquiridos devem constar as especificações: item, autor,
título, ano, editora e quantidade de material a ser adquirido. Essa lista é elaborada a partir
da lista com o preço estimado, quando da preparação dos itens selecionados (ver 2.2.1,
i).

3.1.1.1 Licitação

A aquisição de livros é feita mediante licitação, de acordo com a Lei n° 8.666193. A
modalidade normalmente adotada é o convite devido ao valor a ser adquirido.

Ocorre a inexigibilidade de licitação quando o fornecedor for exclusivo. Nesse caso
deverá ser solicitada a carta de exclusividade de comercialização do produto e, se não
houver, a declaração de comercialização exclusiva do produto.

Outra forma de realização da compra de livros é através de licitação para contratação de
empresa ou livraria para durante determinado período fornecer todos os pedidos de
compra solicitados.

Os folhetos , relatórios, anais de seminários e as publicações oficiais geralmente têm
fornecedor exclusivo. Podem ser adquiridos através de permuta ou solicitação expressa
de doação ao órgão publicador. Teses, dissertações e monografias que não foram
publicadas podem ser obtidas através de doação solicitada às instituições onde foram
defendidas ou aos próprios autores, arcando-se com o preço da reprodução.

As publicações que tenham fornecedor exclusivo podem ser adquiridas através do fundo
fixo" da GMP - utilizar Formulário para Aquisição de Material e/ou Contratação de Serviço
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- ou da DCI - utilizar formulário; neste caso apresentar recibo ou nota fiscal referente à
aquisição em nome da ALMG.

3.1.1.2 Quotas para compra

a) Coleção de livros

Para não beneficiar apenas uma área do acervo, deve-se dividir o total de sugestões em
cotas, designando 3(três) cotas para as seguintes áreas do direito:
Direito constitucional,
Direito civil e
Direito geral.

Atribuir apenas um assunto para cada sugestão, para evitar erro na distribuição.

b) Coleção de Referência

c) Folhetos, textos avulsos, mapas, fitas de vídeo, CDs e disquetes.

3.1.1.3 Recebimento do material

As publicações adquiridas chegam através do Almoxarifado da ALEMG. Para a
conferência do material recebido os seguintes aspectos devem ser observados:
- se o material consta da nota fiscal;
- se os títulos recebidos são os solicitados;
- se a edição de cada obra é a mais recente;
- se faltam itens;
- se há duplicatas ou itens que não foram solicitados;
- se os preços estão de acordo com a cotação e a fatura pró forma;
- o estado físico do material, como defeitos de impressão, acabamento, etc. Se for
verificada imperfeição esta deve ser informada imediatamente ao fornecedor;
- publicações que não atendam à solicitação de compra devem ser devolvidas ao
fornecedor para troca ou cancelamento das mesmas.

3.1.1.4 Elaboração de relatório final

O relatório final da(s) compra(s) poderá ser enviado por e-mail aos membros da Comissão
de Seleção tão logo seja finalizado o procedimento de compra.

Esse relatório consiste na prestação de contas dos itens selecionados adquiridos, dos não
adquiridos e do motivo pelo qual não foram adquiridos. Na lista devem constar os
seguintes itens: autor, título, data e editora e ser dividida nas seguintes sublistas:
a) livros comprados;
b) livros não adquiridos:

- motivo: não cotados;
- motivo: esgotados, de acordo com as informações dos fornecedores/editoras;
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- motivo: cancelados;

- etc.

3.1.1.5 Controle da compra através de planilhas

a) Planilha Pedido de compra de livros sem preço

A atualização da planilha de pedido de compra de livros sem preço é feita a partir da
listagem que foi enviada anexa ao pedido de compra, tomando o cuidado de assinalar os
livros comprados e os não comprados, indicando-se, nesse caso, o motivo: esgotado; não
cotado, cancelado, no prelo, etc.

b) Planilha Pedido de compra de livros com preço

Essa planilha deve ser atualizada após o encerramento do processo de compra com o
preço realizado. Para os livros não cotados ou esgotados deve ser especificado o motivo.
A soma total é a dos livros comprados, isto é, o valor total com desconto das notas fiscais
relativa à compra ( ver modelo em anexo). Transportar o valor total realizado para a
planilha geral de gastos com livros (ver alínea c).

c) Atualização da planilha geral de gastos com livros

Essa planilha deve ser atualizada após o encerramento de cada processo de compra de
livros, no ano em curso. Os itens que devem constar nela são:
- Referência de compra, número do convite e/ou protocolo, valor estimado, valor
realizado, orçamento anual, total dos gastos realizados e saldo do orçamento (ver modelo
em anexo).

A finalidade dessa planilha é relacionar todos os pedidos de compra efetuados durante o
ano e os preços realizados, visando o controle da verba prevista para gasto com livros.

3.1.2 Periódicos

A política de aquisição de periódicos observará a verba anual prevista no orçamento para
aquisição dos mesmos, a manutenção das assinaturas e a continuidade das coleções. A
verba para aquisição de periódicos é destinada à aquisição de revistas e assinatura de
periódicos técnicos. Os jornais oficiais são assinados em conjunto com os outros setores
da Casa, não fazendo parte da previsão orçamentária da GDI, exceto os diários do
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

As seguintes observações devem estar presentes durante o período de assinatura de um
periódico-
- controle do recebimento dos fascículos;
- reclamação dos atrasos e falhas;
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- atenção à alteração de título;
- suspensão temporária ou permanente.

Os tipos de publicações periódicas adquiridas pela Biblioteca são:

a) Revistas técnicas
- doutrina;
- jurisprudência dos principais tribunais do País;

b) Revistas noticiosas e informativas
-Veja e Isto E;

c) Jornais
- os principais do País;

d) Jornais oficiais
- Diário Oficial da União;
- Diário da Justiça;
- Diário do Congresso Nacional;
- Diário do Senado Federal;
- Diário da Câmara dos Deputados;
- Minas Gerais;
- Diário Oficial do Município (de Belo Horizonte);

e) Coletâneas de normas jurídicas
Devem ser adquiridas todas as importantes publicações de legislação federal e do nosso
Estado.
- Lex Federal;
- Júris Síntese;
- Data Legis;
- Dominus Informativo Jurídico.

3.1.2.1 Atualização da planilha de gastos com periódicos

Essa planilha deverá ser atualizada após cada início ou renovação de assinatura de
periódico.

3.1.3 Publicações eletrônicas

As publicações eletrônicas constituem informação disponível no formato eletrônico, como
por exemplo:
- CD-Rom: possibilidade de substituição de periódicas e obras de referência,
anteriormente publicados em papel, por esse novo formato. Geralmente os direitos de
utilização em rede estão garantidos. Há necessidade de autorização especial de utilização
simultânea por vários usuários (ex.: Júris Síntese, Data Legis);
- materiais audiovisuais; fitas de vídeo, fitas cassetes, etc.



Para a aquisição desses produtos observar sempre se estão de acordo com os objetivos
do desenvolvimento do acervo, a idoneidade do fornecedor, a qualidade e a continuidade
de oferecimento do produto

3.2 Doação

As doações podem ser solicitadas, através de cartas , e, quando recebidas, constituem
um acréscimo positivo ao acervo.

As doações espontâneas devem receber uma avaliação criteriosa e só serão aceitas
para integrarem o acervo da Biblioteca quando estiverem de acordo com os objetivos e
critérios de desenvolvimento da coleção. A Biblioteca poderá optar por descartar as que
constituírem duplicatas ou que estiverem em desacordo com os seus objetivos. As
publicações não aproveitadas deverão ser repassadas a outras instituições.

Ao receber as doações espontâneas as seguintes providências devem ser adotadas:
- análise da adequação do material recebido ao acervo;
- conferência dos itens doados e selecionados com o catálogo da Biblioteca - base Bibliv,
para os livros e base Perest, para as publicações periódicas, para verificação da
existência ou não no acervo;
- identificação do doador, na própria publicação, através de aposição de carimbo e
anotação do nome da pessoa ou entidade que doou o material e data da doação;
- agradecimento ao doador, por meio de correspondência;
- encaminhamento do material selecionado ao processamento técnico para inclusão no
acervo e repasse da parte não selecionada para a Gerência de Atendimento ao Usuário,
com a finalidade de doação a outras instituições.

3.2.1 Listas de duplicatas

Listas de duplicatas recebidas podem conter itens que sejam considerados pertinentes
para a inclusão no acervo da Biblioteca. E proveniente de doação espontânea e como tal
deverão ser criteriosamente avaliadas e após selecionados os itens estes devem ser
conferidos com a base de livros (BIBLIV) ou de periódicos (PEREST) e posterior
solicitação dos mesmos.

3.3 Permuta

A permuta significa intercâmbio da produção de publicações entre entidades. Poderá se
dar para a obtenção de material de difícil localização, substituição de títulos comprados
por títulos permutados e complementação de falhas na coleção, através de listas de
duplicatas.
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Atualmente são permutados os Cadernos da Escola do Legislativo com as publicações
Revista de Direito Municipal, Revista Múltipla e Jurisprudência Mineira e com a Univerty of
Texas at Austin.

PERMUTA DE PERIÔDICOS

	

recebimento
Periódico	 Enviado por	 Endereço	Data do	Periódicos a permutar!

	

recebido	
____

Revista de	'JN&C Advocacia	 'Av. do Contorno, 8000-	 Cadernos da Escola do
Direito	 180 andar - Bairro Santo	 Legislativo
Municipal	 Agostinho -

CEP: 30110-120 - Belo
Horizonte- MG
Tel.: 3337-9105

Revista	UPIS - Faculdades Integradas da	SEP/Sul 71 2/91 2-Conj. A -	 Cadernos da Escola do
Múltipla	União Pioneira de Integração Social	CEP:70.390-125	 Legislativo

Brasília - DF

UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN Benson Latin American
Collection SRH 1.109
Austin, Texas 78713-8916
USA

Jurisprudência Tribunal e Justiça do Estado de	Rua Goiás, 229-8° andar	14105102	Cadernos da Escola do
Mineira	Minas Gerais	 - sala 801	 Legislativo

CEP: 30190-030 - Belo
Horizonte - MG

4 DESCARTE E AVALIAÇÃO DO ACERVO

A princípio, todo material incorporado ao acervo torna-se permanente, principalmente os
adquiridos por compra.

O descarte poderá ocorrer nas seguintes situações:

a) o material apresenta baixo índice de utilização, o que não justifica a sua permanência
no acervo;

b) a atualização de determinada publicação com a aquisição de edição recente, torna a
edição anterior sem utilidade.

c) o material está em desacordo com as áreas definidas pela política de desenvolvimento
do acervo.
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Em caso de dúvida quanto à adequação de algum material à coleção, este será
submetido à avaliação da Comissão de Seleção, cujo parecer final decidirá sobre a
permanência ou não da obra no acervo da Biblioteca.

4.1 Balanço anual do acervo

Uma vez por ano deverá ser feito o balanço da coleção de livros e da coleção de
periódicos, com o objetivo de levantar os itens desaparecidos e a conveniência de
reposição dos mesmos. Essa reposição, se de livros, poderá ser feita através de compra
ou solicitação de doação; se de periódicos, tentar conseguir doação do fascículo perdido.

5 REFERÊNCIAS

ANDRADE, Diva; VERGUEIRO, Waldomiro. A aquisição de materiais de informação.
Brasília: Briquet de Lemos, 1996.

VERGUEIRO, Valdomiro. Seleção de materiais de informação. 2.ed. Brasília: Briquet
de Lemos, 1997.
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ANEXOS
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Anexo 1 Portaria n° 4011998

PORTARIA N° 040198

Diretor-Geral da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, considerando a necessidade de racionalizar o processo de seleção de obras para a
Biblioteca da Casa, com vistas ao atendimento à demanda nas áreas do conhecimento
necessárias ao bom funcionamento do Poder e, ainda, objetivando a diminuição de custos aliada
à fixação de critérios para o desenvolvimento da coleção, resolve designar os servidores Alaôr
Messias Marques Júnior, Antônio José Calhau de Rezende, Antônio Augusto Salles, Luiz
Fernandes de Assis e Hugo Antônio Avelar para, sob a coordenação do primeiro e secretariada
pelo último, comporem a comissão permanente encarregada da formulação e aplicação de política
de desenvolvimento do acervo da Biblioteca da Assembléia.

Diretoria-Geral, em 1 0 de julho de 1998.

DALMIR DE JESUS
Diretor-Geral



Anexo 2 - Modelo de carta para os membros da Comissão de Seleção

Para: Antônio José Calhau Rezende; Antônio Augusto Saltes e Saltes; Luiz Fernandes de
Assis; Hugo Antônio Avelar

Prezados Senhores:

Iniciaremos em breve circulação de catálogos de editoras entre os membros da Comissão
designada pela Diretoria-Geral, através da Portaria 040198, para auxiliar na seleção de
obras para a Biblioteca.

Solicitamos o seu empenho no sentido de analisar os catálogos, proceder à seleção das
obras de interesse de sua Area, assinalando-as com a respectiva rubrica, e devolvê-
los à Biblioteca com a maior brevidade possível, para que possamos agilizar o processo
de aquisição de publicações.

Solicitamos, ainda, sugestões de publicações de seu conhecimento, não constantes dos
catálogos a serem enviados, que sejam importantes para o desenvolvimento dos
trabalhos na Casa.

Aproveitamos para comunicar que estamos aguardando para breve o recebimento de 84
obras, solicitadas em abril deste ano, cuja seleção contou com o apoio decisivo dos
membros dessa Comissão.

Atenciosamente,

Maria Cecília Rubinger de Queiroz
Gerente de Biblioteca e Arquivo

21
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Anexo 3 - Formulário de controle de circulação de catálogos de editoras entre os
membros da Comissão de Seleção

Prezado Senhor:
Favor assinalar no catálogo anexo, com a sua rubrica, as publicações que, no seu
entender, deveriam ser adquiridas para atualização do acervo da Biblioteca Deputado
Camilo Prates.
Solicitamos que, após análise, devolva o material à Biblioteca, que providenciará o
envio aos demais membros da Comissão de Seleção (Portaria n° 040198)
EDITORA/LIVRARIA:

Nome	Setor	Data envio	Rubrica	Data de
devolução

	

Antônio Calhau	GCT
Biblioteca

Antônio	 PGA
Augusto

Biblioteca

	

Luiz Fernandes	ELE
Biblioteca

	

Hugo Avelar	GCT
Biblioteca

	

Alaôr Messias	GDI
Biblioteca



Anexo 4 - Formulário de controle do envio de catálogos de editoras para os
membros da Comissão de Seleção

CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE CATÁLOGOS DE EDITORAS

EDITORA/LIVRARIA:
Nome	Setor	Data envio	Rubrica	Data de

devolução
Antônio Calhau	GCT

Biblioteca
Antônio	PGA
Augusto

Biblioteca
Luiz Fernandes	ELE

Biblioteca
Hugo Avelar	GCT

Biblioteca
Alaôr Messias	GDI

Biblioteca

23
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Anexo 5 - Elaboração de listagem das obras a serem adquiridas

1- Fazer pesquisa na base AQUIS para verificar quais as obras a serem
adquiridas. Tal pesquisa deve ser feita pelo número do pedido e pelo número da
prioridade, por exemplo, PEDIDO = 1 /2003*PRIOR=1.

2- Gravar o resultado da busca.

3- No módulo de impressão usar a planilha de impressão do sistema (P)

4- Preencher a planilha como descrito abaixo
SAVE - Nome do arquivo salvo na pesquisa
FORMATO - @tab (formato para impressão em forma de tabela)
ORDENAR - Sim (S)
PLANILHA DE ORDENAÇÃO - PYSRN (ordenação por autor)
ARQUIVO DE IMPRESSÃO - Nome do arquivo para abrir no Word
• Os demais campos permanecem como estão na planilha, ou seja, em branco

ou default.
• A planilha seguinte permanece como se encontra, bastando dar ENTER até o

final
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5- Abrir o arquivo no WORD em C:\ISIS\TRAB, O arquivo estará com os campos
das publicações separados pelo sinal de jogo da velha (#) e com alguns símbolos
de parágrafos entre eles.
EX:
BARROS, Fernanda Otoni de#Tô fora, o adolescente fora da lei#2002#Delf
Rey#R$25,00#1 ¶
COELHO, Luiz Fernando#Teoria crítica do direito#2002#Del Rey#R$84,00#j
1 

6- Retirar os parágrafos ( no ex. acima), deixando somente os sinais de jogo da
velha (#) para separar os campos da mesma referência. Para separar uma
referência da outra deve-se manter o espaço..
EX
BARROS, Fernanda Otoni de#Tô fora, o adolescente fora da lei#2002#DelRey#R$25,00#11f
COELHO, Luiz Fernando#Teoria crítica do direito#2002#Del Rey#R$84,00#11J

7- Converter em tabela de acordo com os seguintes passos-
- TABELA
- CONVERTER TEXTO EM TABELA

']Arquivo	tar Eibtr Inserir Ecrmatar Ferrarnentas Tabela janela ]da

4, 3 Denhar tabela

Trnei r'ie R nir	12	 Inserir tabela.,,

LL --	'__...._....	'i......	- .......
Foy#R$25,OÜ#1

-	COELHO, Luis FernandoTeoria crítica e

6- Retirar os espaços no word, deixando somen
os campos da mesma referência. Para separar
espaço
EX
BARRO--,	Fernanda	Otoni	cIeTô
1ei#2002De1ReyR$25,00#1
COELHO, Luis Fern a crítica o

TABELA
CONVERTER TEXTO EM TABELA
SEPARAR TEXTO EM
OUTRO #

E'rmua..
8- Os campos da referência estarão em forma d
á ausência de algum campo ou não retirada d	ocultar linha
erro.
EX.

I num 'a I 4j	 LJ
Fág2	5e501	43	Ern9,icm iirsI7 CL

J IniciarCa><a d entrJ 4 Explorando Bbt l3y Microsoft Wor...	 O 43

- SEPARAR TEXTO EM
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OUTRO #

	

rql1vÕ dtr Eljr jrr E1rr11t	FrrrJj &41 I8bI. .4r14t AJd

	

-	<1 --	.	Ei	1 M áè	gz ¶ lu G!	-

	

1	 1.1 .1	 fl
1	2	3	4	S	6	 10	2	12	LO	04	 LStLI&t

1	 ?1X1

OUTRO #	 : . roo

	

F0,~to:	 nh2.,n-

-	 *

-	3/4	fl1 Z4 cn Un	Cel 3	 .	 1

CaIxa de ertrRda 1 .F<porndo ihI ]FTWMcrosoft Wor...	 oi

8- Os camposda referência estarão em forma de tabela. É necessário conferir
pois devido á ausência de algum campo ou não retirada do sinal de espaço
corretamente, pode haver erro.
EX.

BARROS,	Tô fora, o 2002	Dei Rey	R$25,00	1
Fernanda	adolescente
Otoni de	fora da lei
COELHO, Luiz Teoria	2002	Dei Rey	R$84,00	1
Fernando	crítica	do

direito
GASPARI,	A	ditadura 2002	Companhia	R$40,00	1
Elio	envergonhada 	das Letras
GASPARI,	A	ditadura 2002	Companhia	R$44,00	1
Elio	escancarada	das Letras
GENOVELLI,	Senado	R$	1
Ana Lúcia	Federal	e

opinião
pública

GLÓRIA,	A	livre 2002	Dei Rey	R$35,00	1
Daniel	concorrência
Firmato	de como
Almeida	garantia do

consumidor
HERKENHOFF,	Crime,	1998	Livraria do R$40,00	1
João Batista tratamento	Advogado

sem prisão
LEAL,	Direitos	1997	Livraria do R$38,00	1
Rogério	humanos	no	Advogado
Gesta	Brasil
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• Pelo exemplo verifica-se que a referência do autor GENOVELLI, por não
possui todos os dados, contém erro de formatação, devendo-se fazer a
correção manualmente.

9- Carregar tabela para o Excel usando o copiar e colar e formatar a tabela
acrescentando o título e subtítulos, bem como as linhas de grade e soma dos
valores, conforme o exemplo da tabela a seguir:

AQUISIÇÃO DE LIVROS - PEDIDO 112003
iii	AUTOR	 TITULO	ÃJÔ EDITORA PREÇO

1 BARROS, Fernanda Otoni de Tô fora, o adolescente fora da	2002	Dei Rey	R$25,00 1
lei	 ______

2 COELHO, Luiz Fernando	Teoria crítica do direito	2002	Dei Rey	R$84,00 1
3 GASPARI, Elio	 A ditadura envergonhada	2002 Companhia R$40,00 1

das Letras
4 GASPARI, Elio	 A ditadura escancarada	2002 Companhia R$44,00 1

 das Letras
5 GENOVELLI, Ana Lúcia	Senado Federal e opinião	 1

pública
6 GLÓRIA, Daniel Firmato de A livre concorrência como	2002	Dei Rey	R$35,00 1

Almeida	 garantia do consumidor
7 HERKENHOFF, João Batista Crime, tratamento sem prisão	1998 Livraria do R$40,00 1

1 Advogado
8 LEAL, Rogério Gesta	Direitos humanos no Brasil	1997 Livraria do R$38,00 1

Advogado
R$306,00 8



Anexo 6 - Fluxograma das atividades de seleção e aquisição de publicações não-periódicas

1 SELEÇÃO
1.1 Atualização dos catálogos das editoras
1.2 Envio de correspondência para os membros da Comissão de Seleção comunicando-lhes o início da circulação de
catálogos das editoras
1.3 Circulação de catálogos das editoras entre os membros da Comissão de Seleção
1.4 Atualização da base AQUIS com as sugestões da Comissão de Seleção
1.5 Elaboração da listagem das obras selecionadas e conferência da existência ou não no acervo da Biblioteca;
complementação de informações como preço, data, etc.
1.6 Priorização de cada publicação de acordo com os critérios estabelecidos
1.7 Elaboração da listagem das obras classificadas com a prioridade 1

2 AQUISIÇÃO
2.1 Solicitação da compra com listagem das obras anexa ao pedido
2.2 Análise da proposta ou do orçamento de compra (verificar preço, etc.)
2.3 Envio de autorização da compra com observações, se necessário
2.4 Recebimento do material e conferência com a Nota Fiscal e com o pedido
2.5 Envio da(s) Nota(s) Fical(is) para a GFC ou para a GMP conforme a forma da licitação adotada
2.6 Envio de relatório final da compra para os membros da Comissão de Seleção
2.7 Atualização da planilha de controle dos gastos com a aquisição de livros
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Anexo 7 - Fluxograma de assinatura de periódicos

1. Editora encaminha proposta de assinatura, Carta de Exclusividade e Certidão Negativa de Débito junto ao INSS à Gerência de Documentação
e Informação (GDI).

2. GDI encaminha solicitação de assinatura à Diretoria de Comunicação Institucional (DCI) para autorização, que a envia posteriormente à
Gerência-Geral de Administração de Material e Patrimônio (GMP), para providências.

3. Atestada a disponibilidade para despesa, a GMP encaminha processo à Diretoria-Geral e à Presidência da ALMG para autorização.

4. Recebida a autorização, a GMP encaminha processo à Gerência-Geral de Finanças e Contabilidade (GFC) emite Nota de Empenho, em
nome da Editora.

5. GFC encaminha Nota de Empenho à GDI , que envia cópia à Editora solicitando Nota Fiscal, para pagamento.

16. Editora encaminha fatura para pagamento

17. GDI encaminha Nota Fiscal/Fatura , acompanhando o processo original à GFC, para efetuar o pagamento.

18. GFC providencia pagamento

9. GDI solicita comprovante de pagamento à GFC

Ii O. GDI encaminha comprovante de pagamento à editora

jii. Editora passa a encaminhar os fascículos correspondentes à assinatura
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Anexo 8 - Formulário para Aquisição de Material e/ou Contratação de Serviço

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO - GMP

FORMULÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

	

Protocolo n.°	12001

	

Data:	12001

o/Área solicitante: GDI

Titular: Sheyla Abreu de Brito Mello
Ramal: 7661

03— Objeto e especificações:

Justificativa para escolha de marca (se houver):

Diretoria: DCI

Titular: Ramiro Batista de Abreu
Ramal: 7801

04 - Justificativa: (informar se a contratação está vinculada à realização de algum evento)

0$ - Estimativa de custo:

Empresa(s) consultada(s):

Previsão de aquisição e/ou contratação de serviço de natureza semelhante no
decorrer do exercício:

06— Previsão Orçamentária

Conta:	 Item:

- Prazo de entrega/execução/instalação
Data limite para execução do contrato (se a contratação estiver vinculada a
algum evento):

Prazo de Garantia (se houver):

08— Documentação Técnica (se houver):

- Condições Especiais:
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- Informações Complementares: (sugestão de fornecedores - material (is)/serviço(s))

Servidor indicado para esclarecimentos:
Ramal:

111
Data: 10/1012001
Gerente-Geral de Documentação e Informação: Sheyla Abreu de Brito Mello

:12
Data:	1	12001

Diretor: Ramiro Batista de Abreu


