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EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES
TADO DE RONDÔNIA, encaminha a Vossa Excelência para os fins
constitucionais, o incluso autógrafo do Projeto de Lei que
"Cria Biblioteca Pública de Rondônia, e dá outras providen
cias".

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 11 de abril de 1991.
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Cria Biblioteca Pública de

Rondônia, e dá outras provi_
dências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA,
decreta:

_Art. 1Q - Fica criada a Biblioteca Pública de
Rondônia, órgão autônomo, com sede e foro em Porto Velho, com
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, subordina
da diretamente ao Governador do Estado.

Art. 2° - A Biblioteca Pública de Rondônia, des;
tina-se a promover, pelos meios ao seu alcance, a difusão da
cultura geral, competindo-lhe:

I - oferecer a estudantes e pesquisadores
a documentação necessária aos seus trabalhos;

II - manter serviços de extensão bibliote
caria e cultural, franqueados ao público;

III - cooperar na criação e manutenção de
bibliotecas e salas de leituras públicas no interior do Esta
do.

Art. 39 - Fica o Poder Executivo autorizado a

destinar, para constituir o acervo inicial da Biblioteca, ora
criada, as coleções das bibliotecas das repartições públicas
estaduais, reservadas, porém a cada uma delas as obras espe
cializadas indispensáveis ãs suas atividades normais.

Art. 4° - Fica criado o cargo em comissão de D±
retor da Biblioteca Pública de Rondônia.

Parágrafo único - A remuneração do cargo em co
missão a que se refere este artigo terá valor igual ao CDS-2.

Art. 5° - Aos titulares do cargo de Biblioteca
rio será exigido o diploma ou certificado de conclusão de Cur
so de Biblioteconomia passado por escolas oficialmente reco
nhecidas e com experiência de, pelo menos, 02 (dois) anos na
área.

Art. 69 - A Biblioteca Pública de Rondônia será

instalada em prédio convenientemente adaptado, cumprindo ao
Governo providenciar a construção de sua sede definitiva, pa
ra o que incluirá verba própria nos orçamentos.
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Art. 79 - a Biblioteca Pública de Rondônia, de
livre acesso, deverá oferecer serviços gratuitamente e terá o
seu funcionamento diário das 8:00 horas ãs 22:00 horas, inin
terruptamente, com exceção aos domingos.

Art. 89 - Fica aberto um crédito especial no va
lor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para aten
der âs^despesas de implantação da Biblioteca Pública de Rondo
nia e à realização de suas atividades.

Art. 99-o orçamento do Estado consignará dota
ção especialmente destinada à manutenção e expansão dos servi
ços e atividades da^Biblioteca Pública de Rondônia, dispondo
de dotação orçamentária própria.

Art. 10 - A Biblioteca Pública de Rondônia pres
tara contas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a
aprovar, por Decreto, o Regimento Interno da Biblioteca Públi
ca de Rondônia e o seu Quadro de Pessoal.

Art. 12 - A Biblioteca Pública de Rondônia terá
o seu quadro próprio de funcionários, admitidos mediante con
curso público.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

rio.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contra

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/ to de abril de 1.991.
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MENSAGEM N9 291 , DE 09 DE NOVEMBRO DE 1990

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Ao cumprimentar atenciosamente Vossas Ex

celências, tenho a honra de submeter à douta apreciação e deliberação

dessa augusta Casa de Leis, nos termos da Constituição Estadual em vi
gor, o anexo Projeto de Lei que "Cria a Biblioteca Pública de Rondo
nia, e dá outras providências".

Certo estou de que Vossas Excelências co

nhecem sobejamente o alto significado da criação do órgão ora propôs

to.

Todo o Estado muito se ressente da sua

presença, haja vista que, convenhamos, as já existentes, sobretudo na
Capital do Estado, não atendem à demanda dos estudantes e estudiosos,
não só pela precariedade de obras literárias, culturais, jurídicas e
administrativas, como pelas suas instalações em prédios, inclusive,

inadequados.

Consta do Projeto de Lei que o Poder Exe

cutivo se incumbirá de prover a Biblioteca Pública das coleções exis
tentes em órgãos que lhe são subordinados, exceção feita apenas a

obras indispensáveis às suas atividades normais.

Outras obras de real valor e oportunida

de e literaturas as mais variadas e importantes ser-lhe-ão destinadas
pelos órgãos governamentais/é^ certamente, por outros louvavelmente in
teressados no crescimento)histórico e cultural do Estado.

/
/

/ Como será dirigida e o corpo auxiliar e
administrativo da Biblioteca Pública, também estão configurados no
Projeto de Lei. /

Funcionará a Biblioteca, inicialmente,em
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prédio convenientemente escolhido e a sua sede definitiva será futura

mente construída às expensas do Poder Executivo.

Os recursos iniciais para a sua implan

tação e outros que assegurarão o seu pleno funcionamento também cons

tam do Projeto de Lei.

Terá a Biblioteca o seu Regimento Inter

no conforme se vê do art. 99 do Projeto de Lei.

Tudo foi adredemente previsto e planeja

do para que as essenciais e expressivas atividades da Biblioteca sem

pre se realizem em perfeita consonância com os altos interesses de

todos.

Paralelamente está sendo encaminhado â

elevada consideração de Vossas Excelências Projeto de Lei sobre a

criação do Arquivo Público de Rondônia. São, assim, dois órgãos que

se completam e que vão ao encontro dos justificados anseios de todos,

e, por que não dizer? "em muito engrandecerão o nosso jovem e pujan

te Estado".

Outros esclarecimentos, se considerados

necessários, serão de pronto fornecidos a Vossas Excelências por es

te Executivo.

A luz do exposto, espero, mais uma vez,

ser honrado com o imprescindível apoio e colaboração de Vossas Exce

lências no que tange à aprovação do Projeto de Lei em causa, pelo

que antecipo sinceros agradecimentos e subscrevo-me com especial es

tima e consideração.

JERONIMO GARCIA DE SANTANA

Governador
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DE 0 9 DE NOVEMBRO DE 1990.

Cria Biblioteca Pública de Ron

dônia, e dá outras providên

cias.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 19 - Fica criada a Biblioteca Públi

ca de Rondônia, órgão autônomo, com sede e foro em Porto Velho, com

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, subordinada dire

tamente ao Governador do Estado.

Art. 29 - a Biblioteca Pública de Rondo

nia destina-se a promover, pelos meios ao seu alcance, a difusão da

cultura geral, competindo-lhe:

a - oferecer a estudantes e pesquisado

res a documentação necessária aos seus trabalhos;

b - manter serviços de extensão bibliote

caria e cultural, franqueados ao público;

c - cooperar na criação e manutenção de

bibliotecas e salas de leituras públicas no interior do Estado.

Art. 39 - Fica o Poder Executivo autorjl

zado a destinar, para constituir o acervo inicial da Biblioteca ora

criada, as coleções das bibliotecas das repartições públicas esta

duais, reservadas, porém a cada uma delas as obras especializadas in

dispensáveis às suas atividades normais.

Art. 49 - Fica criado o cargo em comis

são de Diretor~cla Biblioteca Pública de Rondônia.

Parágrafo único - A remuneração do cargo

em cqmissã/o a que se refere este artigo terá valor igual ao DAS-2.

Art. 59 - Aos titulares do cargo de Bi.

blioteVájrio será exigido o diploma ou certificado de conclusão de

Curso de Biblioteconomia passado por escolas oficialmente reconheci
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das e com experiência de,pelo menos, 02 (dois) anos na área

02.

Art. 69 - A Biblioteca Pública de Rondo

nia será instalada em prédio convenientemente adaptado, cumprindo ao

Governo providenciar a construção de sua sede definitiva, para o que

incluirá verba própria nos orçamentos.

Art. 79 - A Biblioteca Pública de Rondo

nia,de livre acesso, deverá oferecer serviços gratuitamente e terá o

seu funcionamento diário das 8:00 horas às 22:00 horas, ininterrupta

mente, com exceção aos domingos.

Art. 89 - Fica aberto um crédito espe

ciai no valor de Cr$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros) para

atender às despesas de implantação da Biblioteca Pública de Rondônia

e à realização de suas atividades.

Art. 99-0 orçamento do Estado consigna

rá dotação especialmente destinada à manutenção e expansão dos serv_i

ços e atividades da Biblioteca Pública de Rondônia, dispondo de dota

ção orçamentária própria.

Art. 10 - A Biblioteca Pública de Rondo

nia prestará contas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autor_i

zado a aprovar, por Decreto, o Regimento Interno da Biblioteca Pública

de Rondônia e q seu Quadro de Pessoal.

Art. 12 - A Biblioteca Pública de Rondônia

terá o /seu quadro próprio de funcionários, admitidos mediante concur

so públicov

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na da

ta de sua publicação.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em

contrario.


