
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
LEI MUNICIPAL N° 248/2010,  de 25 de NOVEMBRO DE 2010. 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, 

ESTADO DA PARAÍBA; Faço saber que a Câmara de Municipal aprovou e eu 

sanciono a presente Lei.  

 

Art. 1º - Fica criada a Biblioteca Pública Municipal de Caraúbas, com 

sede na cidade, Caraúbas – PB, subordinada à Secretaria Municipal de Educação. 

§ 1º - Incumbe à Biblioteca Pública Municipal: 

I – conservar, preservar e disseminar a memória cultural do município 

de Caraúbas; 

II – garantir e franquear ao usuário o acesso às fontes de estudo e 

pesquisa do acervo cultural que dispuser;  

III – promover e realizar programas e eventos educativos que 

possibilitem a maior integração e disseminação cultural no seio da comunidade; 

IV – outras atribuições previstas em lei ou regulamento. 

§ 2º - Para os fins previstos no parágrafo anterior, de toda publicação 

oficial realizada pelo Município de Caraúbas, documentos, livros ou periódicos, 

será obrigatoriamente, remetida cópia à Biblioteca Municipal. 

Art. 2º - A Secretaria de Educação proporcionará os meios necessários 

à acomodação, funcionamento, manutenção e a conservação do acervo cultural 

destinado à Biblioteca Pública, até que prédio próprio lhe seja reservado. 

Art. 3º - A Lei disporá sobre a estrutura administrativa e a criação de 

cargos e funções destinados ao adequado funcionamento da Biblioteca Pública 

Municipal. 



 

Art. 4º - Fica o senhor Prefeito Municipal autorizado a firmar convênio 

com o Instituto. 

Nacional do Livro, do Ministério da Educação e da Cultura, para efeito 

de recebimento de livros e assistência técnica, à Biblioteca criada por esta lei, 

propondo a inclusão nos próximos orçamentos anuais do município de uma 

dotação correspondente ao valor de 10 (dez) salários mínimos da região, para 

aquisição de livros para a Biblioteca Pública Municipal. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caraúbas – PB, em 25 de 

Novembro de 2010. 

 

Severino Virgínio da Silva 
Prefeito Municipal 

 


