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REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL EM ALCOBAÇA 

 
 

Nota Justificativa 

Com o objectivo de facilitar o acesso dos cidadãos em geral e dos munícipes em 

especial à cultura, à informação, à educação, ao lazer e às recentes tecnologias da 

informação e documentação, foi construída a nova Biblioteca Municipal, inaugurada a 23 

de Novembro de 2001. 

A Biblioteca Municipal tem necessariamente em conta os princípios definidos no 

Manifesto da UNESCO para as Bibliotecas Públicas, bem como as directrizes subjacentes 

à Rede Nacional de Leitura Pública promovida pelo Instituto Português do Livro e das 

Bibliotecas. No entanto, este equipamento público carece ainda de normas que 

disciplinem o seu funcionamento e utilização. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa, conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e na alínea a) 

do n.º 6 do artigo 64º e atento o estatuído na alínea f) do n.º 2 do artigo 64º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, a Câmara Municipal de Alcobaça elaborou o presente 

regulamento, submetido à Assembleia Municipal para aprovação. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Artigo 1º 

(OBJECTO E ÂMBITO) 

1. O presente regulamento visa disciplinar o funcionamento e utilização dos serviços 

da Biblioteca Municipal em Alcobaça, adiante designada Biblioteca. 

2. O presente regulamento é subsidiariamente aplicável a outras bibliotecas que 

venham a ser criadas pelo Município de Alcobaça. 

 

Artigo 2º 

(GESTÃO) 

A gestão da Biblioteca compete à Câmara Municipal de Alcobaça, adiante designada por 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 3º 

(HORÁRIO) 

A Biblioteca funcionará regularmente em horário a fixar pela Câmara Municipal tendo em 

conta as necessidades da população, ponderados os recursos humanos e materiais 

disponíveis. 
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CAPÍTULO II 

DOS UTILIZADORES 

 

 

Artigo 4º 

(CONDIÇÕES DE ACESSO) 

1. A utilização dos serviços da Biblioteca está dependente da obtenção de cartão de 

leitor. 

2. Em casos excepcionais devidamente justificados poderá ser facultado o acesso 

temporário ou esporádico aos serviços da Biblioteca mediante preenchimento de 

uma ficha de modelo disponível nos respectivos serviços de atendimento. 

3. O acesso temporário tem a duração máxima de 30 dias e o esporádico de 1 dia. 

 

Artigo 5º 

(CARTÃO DE LEITOR) 

1. Para obter o cartão de leitor o utilizador deverá: 

a) No primeiro pedido, apresentar fotocópia de bilhete de identidade, cartão de 

cidadão ou passaporte, documento comprovativo de residência e uma fotografia 

tipo passe, e preencher uma ficha de inscrição de modelo disponível nos serviços 

de atendimento da Biblioteca; 

b) Nas renovações ou segundas vias, preencher uma ficha de actualização de dados 

de modelo disponível nos serviços a que se refere a alínea anterior. 

2. A inscrição de utilizadores com idade inferior a 16 anos é feita pelo respectivo 

encarregado de educação, o qual é responsável, perante a Câmara Municipal, pelo 

comportamento do seu educando. 

3. O cartão é individual e intransmissível e tem validade anual, devendo ser renovado 

até 31 de Dezembro. 
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Artigo 6º 

(ENTIDADES E ORGANISMOS) 

1. Poderá ser facultado o acesso aos serviços da Biblioteca a entidades e organismos 

legalmente constituídos mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição de 

modelo disponível nos serviços de atendimento, na qual constará, obrigatoriamente, 

a identificação das pessoas individuais utilizadoras. 

2. A ficha de inscrição é preenchida pelo representante legal da entidade ou organismo 

e deve ser acompanhada de documentação comprovativa da sua identidade e 

legitimidade, bem como do domicílio por si indicado na ficha. 

 

Artigo 7º 

(DIREITOS DOS UTILIZADORES) 

É direito dos utilizadores: 

a) Solicitar informação sobre os serviços prestados pela Biblioteca e respectivas 

normas de utilização e funcionamento; 

b) Utilizar os serviços colocados à sua disposição pela Biblioteca; 

c) Circular livremente em todos os espaços públicos da Biblioteca; 

d) Retirar das estantes os documentos que pretenda consultar, ler, ouvir e visionar; 

e) Consultar os catálogos bibliográficos informatizados; 

f) Solicitar apoio, orientação de referência e informação para pesquisas e consultas de 

documentos; 

g) Requisitar documentos em regime de empréstimo domiciliário, nos termos previstos 

no presente regulamento, e solicitar talão comprovativo da sua devolução; 

h) Reproduzir documentos no respeito pelas normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente o Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos e o 

presente regulamento; 

i) Apresentar reclamações e sugestões utilizando para o efeito os formulários 

existentes no serviço de atendimento da Biblioteca; 

j) Apresentar propostas de aquisição. 
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Artigo 8º 

(DEVERES DOS UTILIZADORES) 

Sem prejuízo de outros expressamente previstos no presente regulamento, é dever dos 

utilizadores: 

a) Manter um comportamento de máxima correcção nas instalações da Biblioteca; 

b) Cumprir o disposto no presente regulamento e acatar as indicações legítimas que 

lhes sejam transmitidas pelos funcionários da Biblioteca; 

c) Devolver os documentos requisitados em regime de empréstimo domiciliário dentro 

do prazo fixado; 

d) Respeitar a integridade dos documentos, equipamentos e instalações da Biblioteca, 

sob pena de serem responsabilizados pelos danos causados; 

e) Comunicar aos funcionários da Biblioteca quaisquer anomalias detectadas nos 

documentos em consulta; 

f) Apresentar o cartão de leitor quando tal lhes for solicitado; 

g) Comunicar prontamente a alteração da residência constante no cartão de leitor, 

bem como a perda ou extravio deste, sob pena de serem responsabilizados por 

eventuais utilizações fraudulentas. 

 

Artigo 9º 

(CONDUTAS PROIBIDAS) 

1. É proibido: 

a) Gritar ou falar alto, fumar, comer ou beber nas instalações da Biblioteca; 

b) Alterar a disposição dos móveis ou equipamentos; 

c) Praticar quaisquer actos lesivos da boa conservação dos livros e demais 

documentos existes na Biblioteca, designadamente: 

i. Escrever, fazer decalques, sublinhar ou anotar os documentos; 

ii. Subtrair, deteriorar ou mutilar documentos; 
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iii. Colocar livros abertos uns sobre os outros, dobrar as folhas, forçar as 

encadernações e molhar os dedos para virar as folhas; 

iv. Retirar a sinalética colocada pelos serviços; 

d) Emprestar a terceiros os documentos requisitados em regime de empréstimo 

domiciliário; 

e) Instalar qualquer tipo de software nos equipamentos informáticos existentes na 

Biblioteca; 

f) Utilizar, nos equipamentos informáticos e multimédia existentes na Biblioteca, 

qualquer tipo de suporte alheio a esta, designadamente CDs, DVDs, disquetes, 

pen-drives, zip-drives ou similares; 

g) Utilizar na Biblioteca aparelhos fotográficos, de digitalização ou audiovisuais 

alheios a esta; 

h) Utilizar na Biblioteca aparelhos de comunicação, designadamente telemóveis; 

i) Utilizar a Biblioteca para a realização de reuniões de qualquer tipo, incluindo as 

destinadas a sessões de explicações ou à elaboração de trabalhos de grupo; 

j) Abandonar as instalações da Biblioteca na posse de bens pertencentes a esta 

fora dos casos em que tal seja permitido nos termos do presente regulamento; 

2. A Câmara Municipal pode, em casos excepcionais e devidamente justificados 

através de requerimento escrito do interessado, afastar as proibições previstas nas 

alíneas f), g) ou i) do número anterior. 
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CAPÍTULO III 

DOS SERVIÇOS 

 

 

Artigo 10º 

(SERVIÇOS) 

1. Os serviços prestados pela Biblioteca são os seguintes: 

a) Consulta local de documentação; 

b) Empréstimo domiciliário; 

c) Informação e documentação local; 

d) Informática; 

e) Reprografia; 

f) Empréstimo interbibliotecas. 

2. Às pessoas colectivas sem fins lucrativos, estabelecimentos de ensino, grupos 

organizados e similares são ainda disponibilizados os seguintes serviços: 

a) Animação e difusão cultural; 

b) Apoio às bibliotecas escolares. 

 

Artigo 11º 

(SERVIÇO DE CONSULTA LOCAL) 

1. Todos os documentos existentes na Biblioteca são passíveis de ser consultados 

localmente, podendo os utilizadores retirar das estantes aqueles que desejem. 

2. A circulação dos documentos dentro dos vários espaços funcionais da Biblioteca 

carece de autorização prévia. 

3. Pode ser limitada ou condicionada a consulta local de documentos reservados que 

se encontrem em depósito, designadamente livros e jornais antigos, obras raras, 

fundos doados de carácter patrimonial e histórico, cartografia, documentação 

iconográfica e manuscritos. 
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4. A consulta local de documentos de audiovisual e multimédia implica a 

disponibilização ao utilizador do equipamento adequado para possibilitar a sua 

visualização. 

5. O visionamento e audição colectivos dos documentos referidos no número anterior 

carecem de marcação prévia e realizam-se em local apropriado para o efeito. 

 

Artigo 12º 

(SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO) 

1. A requisição de documentos em regime de empréstimo domiciliário é feita nos 

serviços de atendimento da Biblioteca mediante a apresentação do cartão de leitor. 

2. A requisição a que se refere o número anterior é efectuada até 10 minutos antes do 

encerramento da Biblioteca ao público. 

3. Cada utilizador poderá requisitar o máximo de: 

a) Duas monografias, e; 

b) Dois números de publicações periódicas, ou 

c) Um documento multimédia. 

4. O empréstimo domiciliário tem a duração máxima de 8 dias úteis, renovável por 

igual período, no máximo de 3 renovações sucessivas desde que não haja reservas 

por parte de outros utilizadores. 

5. Não há lugar a renovação no caso de esta ser solicitada fora do prazo de devolução 

do documento. 

6. A reserva de documentos requisitados em regime de empréstimo domiciliário 

caduca no prazo de 3 dias úteis contados da devolução destes sem que os mesmos 

tenham sido levantados. 

7. As entidades e organismos a que se refere o artigo 6º podem requisitar o máximo 

de 50 documentos em regime de empréstimo domiciliário, pela duração máxima de 

30 dias. 

8. Salvo autorização expressa da Câmara Municipal, é vedado o empréstimo 

domiciliário dos seguintes documentos: 
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a) Obras de referência, designadamente dicionários e enciclopédias; 

b) Obras em regime “cativo”; 

c) O último número de publicação a dar entrada na Biblioteca; 

d) Obras que integrem exposições bibliográficas; 

e) Documentos não catalogados; 

f) Documentos que integrem fundos documentais especiais, designadamente o 

“Fundo Local de Alcobaça”; 

g) Documentos em mau estado de conservação; 

h) Obras raras ou consideradas de elevado valor patrimonial; 

i) Cartazes, fotografias, partituras, mapas, desdobráveis e similares. 

9. Mediante decisão fundamentada da Câmara Municipal pode ser vedada, limitada ou 

condicionada a requisição de outros documentos em regime de empréstimo 

domiciliário. 

 

Artigo 13º 

(SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO LOCAL) 

1. O serviço de informação e documentação local integra o denominado “Fundo Local 

de Alcobaça” e outros fundos documentais especiais existentes na Biblioteca. 

2. Atenta a especial natureza dos fundos a que se refere o número anterior e a 

necessidade de assegurar a sua conservação e salvaguarda, a Câmara Municipal 

poderá vedar, limitar ou condicionar a sua consulta e reprodução. 

3. A consulta dos documentos que integram os mencionados fundos é realizada na 

presença e de acordo com as indicações de funcionário da Biblioteca. 

 

Artigo 14º 

(SERVIÇO DE INFORMÁTICA) 

1. O equipamento informático multimédia existente na Biblioteca destina-se à 

utilização de software de: 

a) Consulta de bases de dados bibliográficas; 
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b) Base de dados, folha de cálculo e processamento de texto; 

c) Tratamento de imagem; 

d) Pesquisa na internet. 

2. O equipamento a que se refere o número anterior destina-se ainda à consulta de 

CDs, DVDs, disquetes, pen-drives, zip-drives ou similares, nos termos do disposto 

no presente regulamento. 

3. A utilização do serviço de informática é feita por ordem de chegada, carecendo de 

prévia inscrição dos utilizadores junto do serviço de atendimento respectivo, 

mediante a apresentação de cartão de leitor e preenchimento de uma ficha 

estatística. 

4. Caso existam utilizadores em fila de espera, o período máximo de utilização por 

pessoa é de 120 minutos para as utilizações previstas no n.º 1, excepto a prevista 

na respectiva alínea d), para a qual o período máximo de utilização é de 60 minutos 

por pessoa. 

5. A utilização do equipamento para fins pedagógicos, de pesquisa ou de trabalho tem 

prioridade sobre a utilização lúdica, podendo fundamentar o prolongamento ou a 

redução dos períodos referidos no número anterior. 

6. É proibido aos utilizadores: 

a) Alterar a configuração do equipamento; 

b) Utilizar o equipamento para enviar correio electrónico em massa (spamming) 

ou anúncios informativos que possam ter um impacto negativo na Biblioteca; 

c) Utilizar o equipamento para transmitir, distribuir ou guardar materiais que 

sejam obscenos, ameaçadores, abusivos, odiosos ou contenham vírus, worms, 

cavalos de tróia ou outros componentes prejudiciais ou por qualquer forma 

violem a lei; 

d) Instalar software ou periféricos no equipamento e armazenar ou guardar 

informação neste sem prévia autorização de funcionário da Biblioteca; 

e) Utilizar o equipamento para consultar registos sonoros sem recurso aos 

auscultadores disponíveis para o efeito; 
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f) A presença de mais de dois utilizadores junto a cada equipamento informático. 

7. As operações de limpeza dos discos rígidos e demais hardware existente na 

Biblioteca não estão sujeitas a aviso prévio aos utilizadores. 

 

Artigo 15º 

(GRAVAÇÕES, IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES) 

1. A utilização dos scanners, impressoras e gravadores de CDs e DVD existentes na 

Biblioteca é feita mediante autorização e sob a supervisão de funcionário da 

Biblioteca, ao qual compete gerir os recursos em função da respectiva 

disponibilidade. 

2. Os trabalhos de digitalização, impressão ou gravação de CD ou DVD devem ser 

realizados até 10 minutos antes do encerramento da Biblioteca. 

3. As gravações realizadas no hardware da Biblioteca ficarão em arquivo até 10 dias 

úteis, não sendo a Câmara Municipal responsável por quaisquer danos causados nas 

mesmas nesse período de tempo. 

 

Artigo 16º 

(SERVIÇO DE REPROGRAFIA) 

1. O serviço de reprografia destina-se exclusivamente a permitir aos utilizadores a 

reprodução, através de fotocópia e para efeitos da realização de trabalhos de 

investigação ou estudo, dos documentos disponibilizados pela Biblioteca. 

2. O acesso ao serviço de reprografia está dependente da obtenção de um cartão de 

fotocópias self-service, sendo a reprodução feita sob a supervisão de funcionário da 

Biblioteca. 

3. Em casos excepcionais devidamente justificados, os utilizadores poderão solicitar 

que a reprodução seja feita directamente por funcionário da Biblioteca. 
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4. Para além de outras situações expressamente previstas no presente regulamento, a 

reprodução de documentos pode ser vedada, limitada ou condicionada nos 

seguintes casos: 

a) Documentos em mau estado ou especialmente frágeis; 

b) Documentos reservados, sujeitos a restrições decorrentes de direitos de 

personalidade ou relativos à reserva de intimidade da vida privada, ou 

resultantes de condições constantes de contratos de depósito celebrados com 

os respectivos detentores; 

c) Elevada afluência de utilizadores. 

 

Artigo 17º 

(SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS) 

1. O serviço de empréstimo interbibliotecas visa permitir aos utilizadores efectuar a 

requisição de documentos existentes noutras bibliotecas ou equiparadas, públicas 

ou privadas, que colaborem com a Biblioteca, designadamente a Biblioteca 

Nacional, as bibliotecas escolares, as bibliotecas universitárias, centros de 

documentação e informação. 

2. São imputáveis ao utilizador requisitante os encargos para a Biblioteca decorrentes 

do recurso a este serviço. 
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CAPÍTULO IV 

DA DEFESA DA FUNÇÃO E DO 

PATRIMÓNIO DA BIBLIOTECA 

 

 

Artigo 18º 

(CIVILIDADE E AMBIENTE DE TRABALHO) 

Os comportamentos manifestamente incorrectos, abusivos ou perturbadores do silêncio 

e do sossego são penalizados com o imediato impedimento de permanência nas 

instalações da Biblioteca e com a perda da qualidade de utilizador por um período de 

uma semana a três meses. 

 

Artigo 19º 

(RESPEITO PELA INTEGRIDADE DO PATRIMÓNIO) 

1. Os actos que impliquem o extravio ou dano de documentos da Biblioteca implicam 

para o utilizador responsável a assunção dos encargos com uma das seguintes 

alternativas: 

a) A substituição da obra extraviada ou danificada por novo exemplar; 

b) A indemnização pecuniária correspondente a obra que já não se encontre no 

mercado; 

c) O restauro da obra danificada. 

2. Caso o alarme anti-furto seja accionado aquando do abandono das instalações por 

um utilizador, será solicitada autorização a este para que se proceda à verificação 

dos seus pertences. 

3. Sendo negada a autorização a que se refere o número anterior poderá a Câmara 

Municipal tomar as diligências que considere adequadas, designadamente 

comunicando a ocorrência às autoridades policiais. 
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4. Sem prejuízo da responsabilidade criminal a que haja lugar, o furto total ou parcial 

de documento da Biblioteca implica para o utilizador da Biblioteca a obrigação de 

restituir o documento furtado. 

5. Independentemente do ressarcimento patrimonial, o comportamento previsto no 

n.º 1 é penalizado com a perda da qualidade de utilizador por um período de um 

mês a um ano. 

6. O comportamento previsto no n.º 3 é penalizado com a perda da qualidade de 

utilizador por um período de um mês a um ano. 

7. Independentemente da restituição do documento, o comportamento previsto no n.º 

4 é penalizado com a perda da qualidade de utilizador por um período de um a três 

anos. 

8. O presente artigo é aplicável, com as devidas adaptações, aos danos e furtos de 

equipamento e mobiliário existente na Biblioteca. 

 

Artigo 20º 

(RESPEITO PELOS PRAZOS DE EMPRÉSTIMO) 

1. A devolução de documento requisitado em regime de empréstimo domiciliário com 

um atraso até dois dias implica a suspensão do direito de requisitar novos 

documentos. 

2. A partir do terceiro dia de atraso na devolução de documento requisitado em 

regime de empréstimo domiciliário, o direito de requisitar novos documentos é 

suspenso por trinta dias para cada dia de atraso, contado a partir da data de 

devolução. 

3. A ocorrência de dois incumprimentos do prazo no mesmo ano implica a suspensão 

do direito de requisitar novos documentos por um período de três meses, sem 

prejuízo do disposto no número anterior. 
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Artigo 21º 

(DEFESA DO PATRIMÓNIO) 

A Câmara Municipal recorrerá a todos os meios legais ao seu dispor para defesa do 

património da Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 
 

Divisão Jurídica 
 
 

 
 

 16

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 22º 

(VISITAS DE ESTUDO) 

1. As visitas de estudo à Biblioteca, por parte de estabelecimentos de ensino ou 

grupos organizados estão sujeitas a marcação prévia, realizando-se dentro do 

horário a que se refere o artigo 3º. 

2. As marcações das visitas são efectuadas por escrito com a antecedência mínima de 

5 dias úteis sobre a data prevista para a visita. 

 

Artigo 23º 

(DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS) 

1. É da responsabilidade dos utilizadores dos serviços de informática e reprografia a 

observância do disposto no Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos e 

demais legislação aplicável à reprodução de documentos e sua utilização. 

2. Não cabe à Câmara Municipal o esclarecimento da situação dos documentos no que 

respeita a direitos de autor e direitos conexos ou a obtenção de quaisquer 

autorizações para outros fins que não sejam o uso privado de obras que não se 

encontrem claramente no domínio público. 

 

Artigo 24º 

(DOAÇÃO DE DOCUMENTOS) 

1. Cabe à Câmara Municipal aceitar a doação de documentos para efeitos da sua 

incorporação no espólio da Biblioteca. 

2. A proposta de doação é formalizada em requerimento escrito dirigido ao Presidente 

da Câmara ou mediante termo lavrado para este efeito, o qual deve ser assinado, 

depois de datado, pelo proponente e pelo funcionário que receba a proposta. 
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3. A proposta referida no número anterior é objecto de análise pelos serviços 

competentes, aos quais cabe elaborar um relatório no prazo máximo de 30 dias 

para ser submetido a deliberação da Câmara Municipal. 

 

Artigo 25º 

(CACIFOS) 

1. A Biblioteca coloca à disposição dos utilizadores cacifos individuais de chave única 

para a guarda de bens pessoais. 

2. A requisição do cacifo é efectuada junto dos serviços de atendimento da Biblioteca 

mediante a apresentação do cartão de leitor. 

3. O direito de utilização do cacifo é concedido diariamente, devendo o utilizador, até 

10 minutos antes do encerramento da Biblioteca, retirar os bens pessoais nele 

depositados e devolver a respectiva chave junto dos serviços referidos no n.º 2. 

 

Artigo 26º 

(EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE) 

A Câmara Municipal não é responsável por qualquer desaparecimento ou danos 

ocorridos em bens pertencentes aos utilizadores. 

 

Artigo 27º 

(PREÇÁRIO) 

As quantias a cobrar pela prestação dos serviços previstos no presente regulamento são 

as constantes da tabela de preços a aprovar por deliberação da Câmara Municipal. 

 

Artigo 28º 

(REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA) 

Os serviços previstos no n.º 2 do artigo 10º e a utilização do Auditório da Biblioteca são 

objecto de regulamentação específica. 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 
 

Divisão Jurídica 
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Artigo 29º 

(ENTRADA EM VIGOR) 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicação. 


