
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RESOLUÇÃO No 019/2022-CONSAD, de 06 de outubro de 2022.

Regulamenta os procedimentos de desfazimento de material
informacional pertencente aos acervos das unidades do Sistema de
Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o
Conselho de Administração – CONSAD, usando das atribuições que lhe confere o inciso XI, do artigo 19 do
Estatuto da UFRN,

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 que dispõe sobre a alienação, a cessão,
a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos processos de desfazimento de material
informacional no âmbito do Sistemas de Bibliotecas da UFRN;

CONSIDERANDO o disposto na Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções do Sistema de
Bibliotecas da UFRN;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 007-CONSAD, de 16 de setembro de 2021, que atualiza
o regulamento do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SISBI-UFRN); e

CONSIDERANDO o que consta no processo 23077.113456/2022-64,

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar os procedimentos de desfazimento de material informacional pertencente aos
acervos das bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SISBI-
UFRN).

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se:



I - biblioteca setorial: unidade com acervos específicos, vinculada administrativamente a um centro,
instituto, faculdade, unidade suplementar ou unidade acadêmica especializada da UFRN, localizadas em
Natal e/ou no interior do Estado;

II - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas
pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos;

III - desfazimento de bens: processo de exclusão, movimentação, doação e alienação de um bem do
acervo patrimonial da instituição, de acordo com a legislação vigente e expressamente autorizado pelo
ordenador de despesas;

IV - material informacional: todo meio físico de informação inserido em um acervo de biblioteca, tais
como, livros, periódicos, partituras, CDs, DVDs, entre outros;

V - material informacional antieconômico: material cuja manutenção seja onerosa ou cujo
rendimento seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo;

VI - material informacional irrecuperável: material que não pode ser utilizado para o fim a que se
destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de
cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser
injustificável a sua recuperação;

VII - SISBI: Sistema de bibliotecas da UFRN, composto pela Biblioteca Central Zila Mamede e pelas
bibliotecas setoriais; e

VIII - usuário: qualquer pessoa habilitada a realizar empréstimo nas unidades do Sistema de
Bibliotecas da UFRN;

CAPÍTULO II

DOS TIPOS DE DESFAZIMENTO

Art. 3º Serão passíveis de desfazimento os materiais informacionais incorporados aos acervos das
unidades do SISBI-UFRN que:

I - estando sob posse de um usuário, por meio de empréstimo, seja perdido ou roubado; e

II - seja classificado por comissão constituída formalmente como antieconômico ou irrecuperável.

Seção I

Desfazimento por perda ou roubo



Art. 4º Os materiais informacionais pertencentes aos acervos do SISBI-UFRN podem ser objeto de
empréstimo domiciliar segundo o que preconiza o Regulamento do Sistema de Bibliotecas da UFRN,
aprovado pela Resolução nº 07-CONSAD, de 16 de setembro de 2021.

Art. 5º O usuário, sendo responsável pelo item emprestado dos acervos das unidades do SISBI-
UFRN, deverá substituir o material no caso de perda ou roubo, conforme sinalizado pelo art. 15 da
Resolução nº 007/2021-CONSAD, de 16 de setembro de 2021.

Art. 6º No caso de substituição, o patrimônio do item perdido ou roubado deverá ser baixado pelo
processo de desfazimento.

Parágrafo único. A substituição de um item pressupõe que o original não será recuperado, não
sendo possível o aproveitamento do patrimônio, uma vez que fisicamente se trata de bem diferente.

Seção II

Desfazimento por descarte

Art. 7º Os acervos das bibliotecas são constantemente atualizados, demandando contínua avaliação
de suas coleções, sendo necessário o descarte daqueles itens considerados antieconômicos e/ou
irrecuperáveis.

Art. 8º A avaliação dos acervos com finalidade de descarte de itens deverá ser realizada por
comissão específica, constituída por, no mínimo, três servidores, preferencialmente bibliotecários.

§ 1º No caso de unidades do SISBI-UFRN que não possuam três bibliotecários, a avaliação poderá ser
realizada pelo profissional bibliotecário responsável pela unidade com o auxílio de dois especialistas
consultores da área avaliada, preferencialmente, professores de curso da área avaliada.

§ 2º Para efeito do § 1º, os especialistas consultores e o responsável da biblioteca setorial deverão
ser designados por portaria específica para avaliação do acervo.

§ 3º A chefia da unidade deverá emitir parecer de concordância com a avaliação.

§ 4º Para acervos da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), a concordância deverá ser emitida pela
direção da unidade.

Art. 9º A anuência ao descarte de acervos das bibliotecas setoriais deverá ser fornecida pela direção
da unidade a qual a biblioteca está subordinada administrativamente.

Art. 10. Os itens identificados como antieconômicos ou irrecuperáveis deverão receber destinação
final ambientalmente adequada e a respectiva baixa do registro da carga patrimonial.

Parágrafo único. O descarte de material informacional deve observar condições ambientalmente
adequadas, com prioridade para a reciclagem por meio de coleta institucional.



CAPÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 11. A responsabilidade patrimonial do material informacional pertencente ao acervo da
Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) é da direção desta unidade.

Art. 12. Cabe aos dirigentes das unidades em que a biblioteca setorial é subordinada
administrativamente a responsabilidade patrimonial sobre os respectivos acervos.

Art. 13. O Reitor delegará por meio de portaria a competência dos responsáveis citados nos art. 11 e
12 para fins de desfazimento de material informacional.

Art. 14. Às bibliotecas cabem a avaliação de seus acervos, manutenção de seus patrimônios e
instrução dos processos de desfazimento nos casos elencados nesta Resolução.

Art. 15. À Diretoria de Logística da Pró-Reitoria de Administração cabe os procedimentos efetivos de
baixa do registro da carga patrimonial formalizados por meio dos processos instruídos.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Os procedimentos relativos ao desfazimento de material informacional, bem como a
instrução dos devidos processos, serão regulados em Manual de Procedimentos a ser publicado pela
direção do SISBI.

Art. 17. Os casos omissos serão avaliados pela Biblioteca Central Zila Mamede - BCZM.

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor em 01 de novembro de 2022.

Reitoria, em Natal, 6 de outubro de 2022.

HENIO FERREIRA DE MIRANDA
Reitor eme exercício
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