
LEITURA & CULTURA 
 

CLUBE DE LEITURA DOS SERVIDORES DO TCMRJ 
 

1. OBJETIVO: 
 

O Clube de Leitura dos Servidores do TCMRJ tem por objetivo o estímulo à 
leitura, através do intercâmbio de livros entre seus sócios. 
 
2. COMPONENTES: 

 
Seus componentes são os servidores que dele desejarem participar, como 

sócios voluntários, e a Biblioteca do TCMRJ, que atuará como 
administradora dos dados referentes aos livros e intermediadora dos 
empréstimos.  

 
3. ACERVO: 

 
O acervo do Clube de Leitura será composto pelos títulos oferecidos pelos 
seus sócios. Numa primeira fase do clube, cada sócio poderá oferecer até 
10 (dez) livros para intercâmbio. 
 
4. GUARDA DOS LIVROS: 

 
Os livros oferecidos permanecerão na posse do sócio–proprietário, devendo 
este trazê-los somente quando for solicitado seu empréstimo por outro 

sócio, sendo todo esse trâmite administrado pela Biblioteca. 
 
5. CADASTRAMENTO DO ACERVO: 

 
Cada sócio fornecerá à Biblioteca uma lista com o título e o autor de seus 
livros. 
A Biblioteca fará o cadastramento dos dados e os disponibilizará para 
consulta pela intranet/internet no Sistema da Biblioteca ou pelo telefone, 
no ramal da Biblioteca (3647). 
 
 
 



6. EMPRÉSTIMO: 
 

O sócio interessado em solicitar o empréstimo consultará o catálogo da 
Biblioteca, disponível na intranet/internet, confirmará a existência do livro 
no acervo do clube e fará contato com a Biblioteca, pessoalmente, por 
telefone ou por e-mail. 
A Biblioteca, verificando a disponibilidade do livro contatará o sócio-
proprietário, solicitando que o traga para empréstimo. 
O sócio–proprietário entregará o livro à Biblioteca que fará o seu 
empréstimo mediante recibo.  
 
7. PRAZO DO EMPRÉSTIMO E QUANTIDADE DE VOLUMES: 

 
Cada livro terá o prazo de empréstimo de 30 (trinta) dias, podendo ser 
renovado por uma vez, caso não haja reserva por parte de outro sócio. 

A renovação poderá ser feita pessoalmente, por telefone ou por e-mail. 
Cada sócio poderá retirar por empréstimo até 2 (dois) volumes de cada vez. 
 
8. DEVOLUÇÃO: 

 
A devolução do empréstimo será feita diretamente à Biblioteca que 
retornará o recibo assinado por ocasião do empréstimo e devolverá o livro 
ao sócio-proprietário, caso não haja reserva por parte de outro sócio. 
 
9. RESERVA: 

 

Caso o livro desejado esteja emprestado, poderá ser feita a sua reserva. 
Neste caso, logo que o livro seja devolvido, a Biblioteca entrará em contato 
com o sócio interessado, para que o retire. 

 
10. DANOS / EXTRAVIO: 

 
Desde já, fica o sócio cientificado, de que no caso de danos causados e/ou 
extravio do livro tomado por empréstimo, o mesmo responsabilizar-se-á 
pela reposição de um exemplar da mesma obra. 
 
11. DESISTÊNCIA: 



A qualquer momento o sócio poderá retirar-se do Clube e neste caso os 

dados sobre seus livros serão retirados do cadastro.  
 
Biblioteca do TCMRJ  
Tel: 3824-3647 
Email: tcmrj_biblioteca@rio.rj.gov.br 


