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Regulamento da Biblioteca 

 

Introdução 

 

O presente regulamento pretende ser um instrumento regulador da actividade da Biblioteca da 

Junta de Freguesia de Baguim do Monte. 

O principal objectivo é salvaguardar o interesse comum de todos os utentes e permitir que a 

Biblioteca execute as suas funções de forma eficiente e eficaz. 

Neste sentido, a Junta de Freguesia de Baguim do Monte aprova o Regulamento da Biblioteca. 

 

 

Capítulo I 

 

Disposições Gerais 

 

 

Art.º 1º 

(Localização) 

A biblioteca encontra-se localizada no salão polivalente do edifício da Junta de Freguesia de 

Baguim do Monte, doravante designada por JFBM. 

 

Art.º 2º 

(Horário de Funcionamento) 

1) O horário de funcionamento da biblioteca é igual ao da secretaria da JFBM: 

Segunda-feira, das 9:00h às 17:00h 

De Terça a sexta-feira, das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:00h. 

 

2) Qualquer alteração ao horário de funcionamento será afixado na porta da sala de leitura com 

pelo menos 24 horas de antecedência. 
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Art.º 3º 

(Leitores)  

São leitores da Biblioteca da JFBM: 

1) Os membros da assembleia e do executivo, os funcionários e colaboradores da Junta de 

Freguesia e todas as pessoas residentes na Freguesia de Baguim do Monte. 

2) Outras pessoas externas à Junta de Freguesia e não residentes na freguesia, devidamente 

identificadas, não estando, contudo, contempladas com o empréstimo domiciliário.  

Capítulo II 

Serviços da biblioteca  

 

Art.º 4º 

(Serviço de Leitura)  

1) Para a leitura presencial de livros é necessário fazer a respectiva requisição em impresso 

próprio fornecido pela Biblioteca.  

2) Os livros, depois de consultados, devem ser colocados na secretária da Junta, para sua 

posterior arrumação, tarefa que é da responsabilidade dos funcionários.  

3) Não é permitida a deslocação de livros para fora da sala de leitura sem prévia autorização do 

funcionário.  

Art.º 5º 

(Serviço de Empréstimo) 

1) Entende-se por empréstimo a cedência de documentos para leitura em espaços não 

pertencentes à Biblioteca. 

2) Os empréstimos são pessoais, não sendo permitido ceder a terceiros as publicações 

requisitadas. 

3) Os leitores podem requisitar e devolver obras na secretaria da Junta de Freguesia. 
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4) A requisição das obras para leitura domiciliária é feita em impresso próprio fornecido pela 

Biblioteca. 
5) Cada leitor poderá requisitar até duas obras em simultâneo. 

6) Os utilizadores, ao requisitarem obras para leitura domiciliária, assumem o compromisso de 

devolver as obras em bom estado de conservação e de cumprirem o prazo de empréstimo 

estabelecido, sendo pessoalmente responsabilizados pelo não cumprimento desta norma. 

7) Todos os utilizadores, independentemente do seu estatuto e do estatuto do documento, terão 

que apresentar uma listagem ou devolver as obras que tenham em seu poder, sempre que 

houver uma chamada geral de documentos para efeito de inventário.  

8) No caso da não apresentação da listagem ou da não devolução das obras que tenham em 

seu poder, nas circunstâncias referidas no ponto anterior, os utilizadores ficam sujeitos às 

sanções previstas pelo atraso na devolução de obras.  

9) Não é permitido o empréstimo domiciliário de: 

a) Publicações periódicas;  

b) Obras de referência (Enciclopédias, dicionários, etc.);  

c) Obras em mau estado de conservação;  

d) Outras obras que a JFBM poderá deliberar não facultar para empréstimo. 

 

 

10) As Obras emprestadas não podem ser fotocopiadas, devendo ser preservado os direitos de 

autor. 

11) Os empréstimos e utilizações de documentos devem respeitar sempre o regulamento em 

vigor. As excepções apenas podem ser autorizadas pelo Presidente da Junta. 
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Art.º 6º 

(Período de Empréstimo) 

O período de empréstimo das obras requisitadas é de 2 semanas, a contar do dia do 

empréstimo. 

 

Art.º 7º 

(Renovação de empréstimos) 

1) É permitida a renovação do empréstimo das obras requisitadas para leitura domiciliária.  

2) Cada utilizador pode fazer 2 renovações consecutivas das obras requisitadas, após este 

prazo terá que as devolver.  

3) A renovação do empréstimo de uma obra, pode ser feita na biblioteca, por telefone – 224 899 

666, por e-mail: geral@jf-baguimdomonte.com, no último dia do prazo de empréstimo, a fim de 

serem evitadas penalizações.  

4) A renovação do empréstimo não é permitida se a obra for devolvida fora de prazo ou se o 

utilizador estiver em situação irregular relativamente ao empréstimo de outras obras.  

5) A renovação do empréstimo não é permitida se a obra se encontrar reservada por outro 

utilizador. 

 

Art.º 8º 

(Cartão Leitor) 

1) O empréstimo de obras para leitura domiciliária obriga os utilizadores a serem portadores do 

Cartão de Leitor emitido pela JFBM.  

2) O cartão de leitor pode ser emitido aos leitores referidos no n.º 1 do artigo 3.º, mediante a 

entrega de uma fotografia e o preenchimento de uma ficha de inscrição. 

3) Aquando do pedido de cartão de leitor, será confirmado o correcto preenchimento de todo o 

impresso, incluindo a conformidade das assinaturas com as assinaturas que constam dos 

bilhetes de identidade. 
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4) Não é permitida a cedência do cartão de leitor a terceiros.  

5) A validade do Cartão de Leitor é permanente para os membros da assembleia e do 

executivo, os funcionários e colaboradores da Junta enquanto exerçam funções ou tenham 

vínculo com a Junta de Freguesia; para os fregueses enquanto forem residentes em Baguim do 

Monte. 

 

Capítulo III 

Penalizações 

 

 

Art.º 9º 

(Penalizações) 

1) A devolução de obras fora do prazo estabelecido, implica uma penalização monetária de 50 

cêntimos por dia, que se estenderá por um período máximo de 30 dias úteis.  

2) Para além da penalização monetária, a não devolução das obras, após o período de trinta 

dias, terá como agravante a impossibilidade de serem efectuados novos empréstimos, até o 

utilizador regularizar a situação.  

3) As obras extraviadas, ou danificadas, ficam sujeitas à reposição do exemplar ou a uma 

indemnização correspondente ao seu valor.  

4) As penalizações por atraso na devolução, danificação e/ou extravio das obras, aplicam-se 

indistintamente a qualquer utilizador da Biblioteca da Junta de Freguesia. 

5) A Junta de Freguesia só emite atestados aos fregueses que se encontram em situação 

regular relativamente ao empréstimo de obras requisitadas. 
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Capítulo IV 

Normas de Conduta  

 

Art.º 10º 

(Conduta dos utilizadores) 

1) A biblioteca deve ser um local calmo, pelo que os utilizadores não deverão fazer barulho, 

nem incomodar os outros utilizadores. 

2) Não é permitido alterar a disposição do mobiliário, fumar, comer, beber. 

3) No interesse de todos, o espaço deve ser deixado limpo e arrumado no final de cada 

utilização.  

4) Com excepção de cães de guia não é permitida a entrada de animais na Biblioteca.  

5) Recomenda-se a todos os utilizadores que não abandonem os seus bens pessoais. A JFBM 

não se responsabiliza por extravios e/ou estragos e reserva-se o direito de se desfazer dos 

objectos que não sejam reclamados a devido tempo.  

6) Os utilizadores podem esperar ser tratados com cortesia e respeito pelos funcionários da 

JFBM. Espera-se dos utilizadores um comportamento idêntico quer com os funcionários quer 

com outros utilizadores da biblioteca.  

7) Ao executivo da Junta de Freguesia reserva-se o direito de interditar o acesso à biblioteca, 

aos utilizadores que revelem comportamentos desadequados ao local em causa. 

 

Art.º 11º 

(Conduta Geral dos Funcionários) 

1) Os funcionários devem:  

1.1. conhecer, cumprir e fazer cumprir o regulamento da biblioteca;  

1.2. zelar pelo bom funcionamento da biblioteca, pela conservação e correcta utilização do 

material e equipamentos existentes;  

1.3. vigiar a utilização do espaço, dos materiais e do equipamento da biblioteca;  
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1.4. cumprir rigorosamente o horário de funcionamento publicitado para a comunidade;  

1.5. exercer a sua autoridade de forma correcta mas eficaz relativamente a todos os 

utentes no seu relacionamento com a biblioteca;  

1.6. orientar e auxiliar os utentes, quando estes o solicitem;  

1.7. manter em boas condições de higiene e limpeza o espaço, o equipamento e demais 

material existente na biblioteca. 

 

Art.º 12º 

(Conduta em relação aos empréstimos e renovações) 

1) No caso de empréstimo os funcionários deverão adoptar os seguintes procedimentos: 

 1.1. Confirmação da identificação do leitor através do cartão de leitor e/ou bilhete de 

identidade;  

 1.2. Inspecção do documento para verificar o seu estado de conservação;  

 1.3. Processamento informático ou manual do empréstimo e emissão de talão de 

empréstimo de documento.  

 1.4. Assinatura do leitor, no talão, provando que levantou o documento.  

 1.5. Entrega do livro, acompanhado obrigatoriamente da ficha de devolução onde conste 

a data limite para devolução do documento.  

 1.6. Arquivo do talão por ordem crescente do número de entrada do documento.  

2) No caso de renovação de empréstimo os funcionários deverão processar a renovação no 

sistema informático. O leitor deve ser informado da nova data para entrega e deve ser 

aconselhado a escrevê-la na ficha de devolução que acompanha o livro. A renovação do 

empréstimo domiciliário pode ser feita presencialmente, por telefone ou por e-mail.  

3) No processamento das devoluções de documentos emprestados devem observar-se os 

seguintes procedimentos:  

 3.1. A devolução deve ser processada imediatamente.  

 3.2. Deve ser conferido o estado geral do documento para averiguar se sofreu 

deteriorações durante o empréstimo.  

 3.3. Deve retirar-se do documento a ficha de devolução.  

 3.4. Se houver atraso e multa a pagar, o leitor será imediatamente informado e convidado 

a pagar.  
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 3.5. O talão de empréstimo será imediatamente devolvido ao leitor, assinado pelo 

funcionário, declarando que o documento lhe foi entregue. 

 3.6. Efectuar de imediato a arrumação das obras emprestada, a arrumação deve ser feita 

com cuidado para não danificar os documentos: não devem os documentos estar 

apertados uns contra os outros em pouco espaço. Em cada prateleira haverá pelo 

menos 5 cm de espaço livre 

 

Art.º 13º 

(Conferência das prateleiras) 

1) Mensalmente, o funcionário em serviço na biblioteca deverá conferir uma vitrina.  

2) Por meio desta conferência o funcionário deverá detectar e relatar o desaparecimento de 

documentos.  

3) Por meio desta conferência o funcionário arrumará pela ordem correcta documentos que se 

encontrem fora da ordem.  

 

4) Depois de conferida a vitrina, o funcionário entregará ao executivo da junta a lista datada e 

assinada com o registo das ocorrências relevantes. 

 

Art.º 14º 

(Conferência de entregas em atraso) 

1) Semanalmente, o funcionário em serviço na biblioteca deverá elaborar uma lista das 

entregas em atraso.  

2) Munido dessa lista, detectará as entregas com atraso de mais de uma semana e telefonará 

aos leitores/utentes para lhes solicitar a entrega dos documentos.  

3) Terminado este trabalho entregará ao executivo da Junta de Freguesia a lista assinada e 

datada com o registo das ocorrências relevantes.  

 

Art.º 15º 

(Recebimento e manipulação de importâncias em dinhe iro)  

Qualquer importância devida, isto é, o pagamento de qualquer coima ou multa, deverá ser 

efectuado na tesouraria da Junta de Freguesia. 
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Capítulo IV 

Disposições Finais 

 

Art.º 16º 

(Relato de erros, anomalias e situações não previst as) 

A ocorrência de erros, anomalias ou situações não previstas deve ser relatada ao Executivo da 

JFBM, de preferência por escrito. 

 

Art.º 17º 

(Entrada em Vigor) 

O presente Regulamento entrará em vigor após 15 dias da sua aprovação na Assembleia de 

Freguesia. 

 

 

 

 

ORGÃO EXECUTIVO 
Em 13 de Dezembro de 2010 

ORGÃO DELIBERATIVO 
Em 16   de  Dezembro  de  2010 


