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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 969/2016 - PGJ, DE 22 DE JUNHO DE 2016 

(PROTOCOLADO Nº 76.689/16) 
   

*Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 

11/11/2019 

 Altera a Resolução   nº 774/2013, de 23 de maio 
de 2013, que instituiu o Regulamento Interno 
das Bibliotecas Central e Setoriais do 
Ministério Público do Estado de São Paulo. 

  
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 19, incisos X, alíneas “a” e “e”, e XII, alínea “c”, da Lei Complementar n.º 734, de 26 de 

novembro de 1993, e 

  

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento, atualização e dinamização na prestação 

de serviços oferecidos pelas Bibliotecas do Ministério Público do Estado de São Paulo; 

  

RESOLVE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

  

Art.1º O §1º do artigo 15 da Resolução nº 774/2013, de 23 de maio de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

  

“ Art.15. (...) 

... 

§ 1º. O prazo poderá ser prorrogado ou renovado por igual período se não houver reserva 

para outro usuário, por no máximo duas vezes consecutivas, mediante requerimento por 

qualquer meio idôneo. (NR)” 

  

Art.2º O §1º do artigo 29 da Resolução nº 774/2013, de 23 de maio de 2013, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

  

“Art.29. (...) 

... 

§ 1º. A doação será avaliada segundo os critérios de seleção estabelecidos na Política de 

Desenvolvimento de Coleções. (NR) 

 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/774.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/774.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/compilacao-lei.complementar-734-26.11.1993.html
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/774.pdf
http://biblioteca.mpsp.mp.br/phl_img/atos/774.pdf
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I.  O doador deverá elaborar listagem contendo os dados principais das obras e encaminhar 

por qualquer meio idôneo; (AC) 

 

II. A Biblioteca receberá apenas as obras que se adequarem aos critérios de seleção; (AC) 

 

III. Realizada a doação a Biblioteca terá autonomia quanto à permanência no acervo. (AC)” 

 

 

Art.3º Este ata Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

São Paulo, 22 de junho de 2016. 

  
GIANPAOLO POGGIO SMANIO 
Procurador-Geral de Justiça 
 

 
 

 

 

 

 

  

 Publicado em: DOE, Poder Executivo – Seção I, São Paulo, 126 (115), Quinta-feira, 23 de Junho de 2016 p.55. 
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