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PORTARIA 18-2019 SMEC - DESFAZIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E / OU DE
APOIO CONSIDERADOS IRRECUPERÁVEIS, DESATUALIZADOS, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Secretário Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do art.80 da Lei 822/2014, pelo presente,
CONSIDERANDO que, decorrido o prazo trienal de atendimento, o bem doado
remanescente passará a integrar, definitivamente, o patrimônio da entidade donatária,
ficando inclusive facultado o seu descarte, observada a legislação vigente na Resolução
FNDE n.42 de 28 de agosto de 2012;
CONSIDERANDO que a Resolução FNDE n.42/2018, dispõe sobre os acervos para sala de
aula podem ser aproveitados depois de três anos, dependendo de seu estado físico de
conservação, dado o caráter mais permanente de seus conteúdos, ou podem ser
descartados, a critério dos gestores e das redes de ensino;
CONSIDERANDO que, decorrido o prazo de 03 (três) anos, o bem doado passará a integrar
definitivamente, o patrimônio das escolas, facultando-se a elas conservá-lo ou descartá-lo;
RESOLVE:
Art. 1º - As Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderão
doar ou descartar os livros e outros materiais bibliográficos (materiais didáticos e/ou de
apoio, impressos, digitais, e de outros congêneres) irrecuperáveis e desatualizados, após o
término do ciclo trienal ou quando considerados irrecuperáveis, observando o disposto na
presente Portaria:
I - irrecuperável - todo material didático e/ou de apoio que não possa ser utilizado para os
fins a que se destina, devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade
econômica de sua recuperação;
II – desatualizado – todo material didático e/ou de apoio cujos dados estejam desatualizados
e que não acompanhem a evolução de sua área de especialização;
Parágrafo Único – No caso de livros didáticos reutilizáveis, do Programa Nacional do Livro
Didático - PNLD, a desatualização ocorrerá após o 3º ano de uso, por alunos e professores,
conforme disposto na legislação federal em vigor.
Art. 2º - Consideram-se materiais didáticos e/ou de apoio, para fins de desfazimento:
I – livro: publicação de textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada
ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em
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qualquer formato e acabamento;
II- documentos equiparados a livros:
a) fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
b) materiais avulsos relacionados com livro, impressos em papel ou em material similar;
c) roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;
d) álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
e) atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
f) textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato de
edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;
g) livros produzidos por meio digital, magnético ou ótico, para uso exclusivo de pessoas com
deficiência visual;
h) livros impressos no Sistema Braille.
III – material multimídia:
a) fitas VHS, disquetes, CDs, DVDs, softwares e outros.
Parágrafo Único - Inclui-se, no conceito de livro, de que trata este artigo, todo e qualquer
material didático e/ou de apoio, recebido, proveniente de programas federais, estaduais e
municipais, mediante aquisições, doações e outros, inclusive, revistas e periódicos.
Art. 3º - O processo de desfazimento de materiais didáticos e/ou de apoio far-se-á de acordo
com os seguintes procedimentos:
I - na Unidade Educacional:
a) realização de levantamento dos materiais didáticos e/ou de apoio, considerados
irrecuperáveis e desatualizados;
b) Cadastro dos alunos que receberão os materiais doados;
c) cadastro das entidades educacionais e filantrópicas que receberão os materiais doados;

II - na Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
a) levantamento dos materiais didáticos e/ou de apoio, considerados irrecuperáveis,
desatualizados;
b) cadastro das entidades educacionais e filantrópicas que receberão os materiais doados;
Art. 4º - Respeitada a legislação em vigor, os materiais didáticos e/ou de apoio para fins de
desfazimento poderão ser doados para:
I – para os alunos e professores da Unidade Escolar que realizará o desfazimento;
II- cooperativas de reciclagem e/ou associações de catadores de materiais recicláveis,
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devidamente habilitadas.
III - instituições de caridade ou filantrópicas que prestam atendimento educacional.
IV- unidades prisionais e outras entidades e organizações de natureza socioeducativa;
V- alunos de curso de formação de professores ou pesquisadores;
VI- Outras instituições similares.
§1º- A escola poderá reutilizar exemplares de livros didáticos que ultrapassem o período de
vigência impresso na capa, na confecção e exploração de material didático ou no espaço da
Biblioteca Escolar, como jogos de memória, mural de recortes literários, varal poético, fichas
de trabalho, dentre outros.
Art. 5º - Fica vedado o recebimento de qualquer vantagem ou valor financeiro proveniente
do processo de desfazimento dos materiais objeto desta portaria.
Art.6º- É expressamente proibida a venda dos livros didáticos, ainda que vencido o prazo de
vigência indicado pelo FNDE/MEC.
Art. 7º - Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Secretário Municipal de
Educação e Cultura.
Art. 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, publique e cumpra-se.
Teixeira de Freitas- BA, em 26 de Março de 2019.

HERMON LOPES DE FREITAS - Secretário Municipal de Educação e Cultura
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