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 MUNICÍPIO DE ELVAS

Regulamento n.º 223/2020

Sumário: Regulamento da Biblioteca Municipal de Elvas Dr.ª Elsa Grilo.

Dr. Carlos Alexandre Henriques Saldanha, Diretor do Departamento de Administração Geral 
e Recursos Humanos do Município de Elvas, com subdelegação de competências conferidas por 
despacho de 8 de abril de 2019.

Torna público que, a Assembleia Municipal de Elvas, em sua sessão ordinária de 28 de fevereiro 
de 2020, aprovou o Regulamento da Biblioteca Municipal de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo”, oportunamente 
aprovado em reunião de Câmara Municipal realizada no dia 26 de fevereiro de 2020 e para os 
efeitos legais é feita a presente publicação do referido regulamento.

28 de fevereiro de 2020. — O Diretor de Departamento, Dr. Carlos Alexandre Henriques Sal-
danha.

Regulamento da Biblioteca Municipal de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo”

Nota justificativa

A Biblioteca Municipal de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” foi inaugurada no dia 10 de junho de 1880, 
integrada nas comemorações então realizadas do tricentenário da morte de Luís de Camões, após 
vinte anos de esforços levados a cabo por uma comissão aprovada e constituída para o efeito em 
reunião de Câmara em 31 de outubro de 1860. Em 2005, após verificação da falta de espaço e 
condições do espaço existente, a Câmara Municipal celebrou um Contrato -Programa com o Instituto 
Português do Livro e das Bibliotecas para integração na Rede Nacional de Bibliotecas de Leitura 
Pública e consequente ampliação e remodelação do espaço, do mobiliário, dos equipamentos 
informáticos e aumento dos fundos documentais. Este espaço remodelado e melhorado abrirá ao 
público em outubro de 2007.

As bibliotecas são, no contexto emergente da sociedade da informação e do conhecimento, 
importantes polos de interesse na vida social, cultural e educativa das suas comunidades de in-
tervenção.

A proliferação dos diferentes suportes documentais para aceder à informação e conhe-
cimento, obrigam as bibliotecas de hoje a grandes desafios e a mudanças e atualizações 
constantes, no sentido de mais fácil e eficazmente ajudar a vencer as barreiras do espaço e 
do tempo, no que concerne à satisfação das necessidades de informação dos utilizadores em 
tempo útil.

Atendendo à atividade a desenvolver e aos serviços a prestar pela Biblioteca Municipal, os 
quais têm por base o relacionamento com os seus utentes, fácil se torna compreender a neces-
sidade de se estabelecer normas que regulamentem o funcionamento, nomeadamente no que 
diz respeito ao acesso à biblioteca, consulta e utilização de documentos, a requisição e utilização 
domiciliária, os prazos e, em especial os direitos e deveres resultantes para os utilizadores deste 
equipamento cultural.

A biblioteca vai assegurar aos utilizadores, além do fundo bibliográfico disponível, meios au-
diovisuais e informáticos e serviços cuja utilização carece de regras apropriadas.

O presente regulamento pretende ser um instrumento regulador da atividade desta Biblioteca 
Municipal que se encontra integrada na Rede Nacional de Bibliotecas de Leitura Pública, com base 
no contrato -programa celebrado entre o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e a Câmara 
Municipal de Elvas.
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Regulamento da Biblioteca Municipal de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo”

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Lei Habilitante

O presente regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa; no artigo 135.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo; no artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea k) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual.

CAPÍTULO II

Âmbito e Estrutura

Artigo 2.º

Definição

A Biblioteca Municipal de Elvas “Dr.ª Elsa Grilo” adiante designada por BMELV é um serviço 
público de natureza informativa, educativa e cultural da Câmara Municipal de Elvas, regendo -se o 
seu funcionamento pelas normas definidas no presente regulamento.

Artigo 3.º

Objetivos Gerais

São objetivos fundamentais da BMELV:

a) Prosseguir os princípios consignados no Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, 
os quais vêm a Biblioteca Pública como uma força viva para a educação, lazer, cultura e informação, 
e como agente essencial para a promoção da paz e do bem -estar espiritual através do pensamento 
dos homens e mulheres;

b) Adquirir, organizar, conservar e disponibilizar o património escrito, gráfico ou audiovisual 
e facilitar o acesso à informação nos vários suportes em que esta se pode apresentar (impressa, 
audiovisual, multimédia e eletrónica), através da consulta local, do empréstimo domiciliário, em-
préstimo interinstitucional e empréstimo interbibliotecas;

c) Promover o acesso da população à consulta e leitura de livros, publicações multimédia, 
bases de dados, bibliotecas digitais e outros tipos de documentação, contribuindo, assim, para 
responder às necessidades de informação, lazer, educação e pesquisa, por parte da população 
elvense, com pleno respeito pela diversidade de gostos e de escolhas e, em concordância com os 
princípios definidos pelo Manifesto da UNESCO para as Bibliotecas Públicas;

d) Estimular o gosto pela leitura e a compreensão do mundo em que vivemos e contribuir para 
o desenvolvimento educacional e cultural do concelho;

e) Criar condições para a fruição literária científica e artística, desenvolvendo a capacidade 
crítica do indivíduo;

f) Conservar, valorizar e difundir o património escrito, sobretudo o relativo ao fundo local, con-
tribuindo para fortalecer a identidade cultural da comunidade;

g) Fornecer documentação relativa aos vários domínios da atividade, de que todo o cidadão e 
os diferentes grupos sociais necessitam no seu quotidiano de forma a apoiar e incentivar a educação 
individual, a autoformação, bem como a educação formal a todos os níveis;
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h) Difundir a informação útil e atualizada, em diversos suportes e recorrendo à utilização das 
novas tecnologias de modo a fomentar o desenvolvimento da capacidade de utilização das Tecno-
logias da Informação e da Comunicação.

Artigo 4.º

Áreas funcionais

A BMELV é constituída pelas seguintes áreas funcionais:

Acesso público:

a) Átrio/Receção;
b) Cafetaria;
c) Sala Polivalente;
d) Secção de Adultos (Autoformação e Aprendizagem aberta, Multimédia, Informação à Comuni-

dade e Base de dados, Periódicos, Fundo Local e Área de Referência, Empréstimo e Consulta Local);
e) Secção Infantil/Juvenil (Espaço para os mais pequenos, Animação/ Sala do Conto, Auto-

formação juvenil, Multimédia, Empréstimo e Consulta Local);
f) Instalações sanitárias.

Acesso Reservado:

a) Consulta Fundo Antigo;
b) Sala Pública Hortênsia.

Acesso Restrito:

a) Gabinetes;
b) Sala de Reuniões;
c) Depósitos;
d) Arrumos;
e) Manutenção;
f) Sala de pessoal;
g) Vestiário.

Artigo 5.º

Horário

a) Compete à Câmara Municipal de Elvas estabelecer os horários de atendimento e de funcio-
namento da biblioteca e serviços conexos. O referido horário encontra -se aprovado pelo executivo 
camarário. Estará afixado em local público e visível, e procurará ser o mais adequado às necessi-
dades da população mediante os recursos materiais e humanos disponíveis.

b) Em situações pontuais e inesperadas, e em que a urgência o justifique, compete à direção 
de órgão que tutela a biblioteca decidir sobre a abertura e encerramento público dos serviços, ato 
que só poderá ser tomado perante situações extremas e inultrapassáveis e após prévia diligência 
de comunicar a situação à hierarquia competente. Em caso de ocorrência do exposto compete 
ainda àquele órgão informar e justificar superiormente a ocorrência.

Artigo 6.º

Atividades fora do horário da Biblioteca

As atividades promovidas pela biblioteca a realizar fora das horas de atendimento público 
serão sempre asseguradas, ou terão de ser acompanhadas, por funcionários da biblioteca, quer 
por razões de segurança, quer por razões de responsabilização dos serviços.
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CAPÍTULO III

Dos Utilizadores

Artigo 7.º

Condições de inscrição

a) A utilização do fundo documental da BMELV destina -se à população residente, estudante 
ou trabalhadora no Concelho de Elvas ou da Eurocidade Badajoz — Elvas — Campo Maior;

b) A inscrição como utilizador é condição essencial para se poder usufruir do serviço de em-
préstimo domiciliário e condição preferencial para usufruir dos restantes serviços;

c) A admissão como utilizador é gratuita sendo concretizada mediante o preenchimento de 
impresso próprio (termo de responsabilidade) e a entrega de uma fotografia atualizada (será digi-
talizada no cartão do utilizador e posteriormente devolvida), e deve ser apresentado o B.I ou outro 
documento de identificação pessoal e um comprovativo de residência, para os não residentes no 
Concelho, um comprovativo do estabelecimento de ensino ou do local de trabalho;

d) Mediante o cumprimento do disposto nas alíneas anteriores, a inscrição de leitores com 
idade igual ou inferior a 12 anos, implica a autorização e responsabilização dos pais em impresso 
fornecido pela BMELV;

e) Qualquer mudança de residência deve de imediato ser comunicado à BMELV para atuali-
zação da ficha de inscrição;

f) Da inscrição como utilizador resulta a emissão de um cartão de identificação, de natureza 
pessoal e intransmissível, sendo válido por cinco anos, desde que se mantenham as condições de 
residência, trabalho e estudo presentes à data da sua emissão, e é anualmente validado.

g) O Cartão de Leitor, pessoal e intransmissível, deverá ser apresentado no ato de requisição 
dos documentos, na data da sua devolução e quando solicitado pelos funcionários;

h) A emissão de segundas vias do cartão de utilizador por extravio ou dano, obriga ao paga-
mento da taxa estabelecida para este serviço na Tabela de Taxas e Licenças do Município.

i) A atribuição do cartão de utilizador desta Biblioteca a indivíduos que não possuem as se-
guintes condições: não é residente, estudante ou trabalhador no Concelho de Elvas ou da Euro-
cidade Badajoz — Elvas — Campo Maior; deverá ser sempre submetido o pedido de inscrição e 
este aprovado pelo responsável do pelouro onde se enquadra este equipamento cultural tendo em 
conta o enquadramento do pedido nos seguintes critérios: leitores ou entidades de nacionalidade 
estrangeira ou portuguesa que tenham um cariz ou motivo de natureza educativo e/ou direcionados 
para a investigação cientifica.

Artigo 8.º

Direitos

O utilizador tem direito a:

a) Ser tratado com delicadeza, atenção, isenção e igualdade;
b) Dispor de um ambiente agradável e propício à leitura;
c) Ter assegurada a confidencialidade sobre os seus dados particulares, quer os que forneceu 

nos atos de inscrição e atualização do seu cartão de utilizador, quer os que sejam relativos aos 
seus movimentos de empréstimo e utilização de equipamentos, à exceção daqueles a que seja 
estritamente necessário recorrer em caso de incumprimento regulamentar da parte do utilizador 
ou para a elaboração de trabalhos de relatórios e avaliação estatística, sendo que, mesmo nestes 
dois últimos casos, de forma alguma sobre os mesmos poderá ser efetuada qualquer incidência 
particular;

d) Circular livremente em todos os espaços destinados ao público, salvaguardando -se apenas 
situações de comportamentos inadequados ou posse e transporte de materiais e objetos interditos;

e) Usufruir de todos os recursos e serviços disponíveis ao público;
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f) Consultar livremente, ou se o desejar, com apoio de técnicos de biblioteca, a informação 
existente e destinada a uso público que se encontre nos catálogos informatizados e disponível nos 
computadores destinados a esse fim;

g) Retirar das estantes os documentos que pretende consultar, ler, ouvir, visionar ou requisitar 
para empréstimo domiciliário;

h) Participar em todas as atividades promovidas pela Biblioteca, nos seus vários espaços, 
desde que destinadas ao público em geral;

i) Ser informado sobre a organização, serviços, recursos e atividades da Biblioteca;
j) Apresentar sugestões e propostas, bem como críticas e reclamações fundamentadas e 

pertinentes e obter resposta às mesmas, desde que se tenha identificado.

Artigo 9.º

Deveres

a) Cumprir as normas estabelecidas no presente regulamento;
b) Manter em bom estado de conservação as espécies documentais que lhe forem facultadas, 

bem como fazer bom uso das instalações e dos equipamentos;
c) Manter atualizados os dados pessoais constantes na sua ficha de inscrição;
d) Preencher os impressos e/ou responder a questionários necessários para fins estatísticos 

e de gestão;
e) Devolver aos funcionários ou colocar nos locais assinalados todos os documentos que tenha 

retirado das estantes para consulta ou leitura na BMELV;
f) Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos documentos requisitados para leitura 

domiciliária;
g) Indemnizar a Câmara Municipal, através da BMELV, pelos danos ou perdas que forem da 

sua responsabilidade;
h) Contribuir para a manutenção de um bom ambiente no interior da BMELV;
i) Relacionar -se de forma cívica e educada com os outros utilizadores e com os funcionários;
j) Aceitar e respeitar as indicações regulamentares que lhe forem transmitidas pelos funcio-

nários da BMELV;
k) Comunicar imediatamente a perda e extravio do cartão de leitor, sob pena de lhe ser impu-

tada a responsabilidade pelo uso abusivo e eventual utilização fraudulenta do mesmo por terceiros;
l) Todos os utilizadores que perturbarem o normal funcionamento da biblioteca, infringindo as 

normas e advertências dos funcionários, serão convidados a sair e em caso de resistência serão 
entregues às autoridades;

m) O não cumprimento do disposto nas alíneas anteriores dará lugar à inibição temporária da 
utilização das instalações e seus serviços, ou inibição definitiva, caso haja reincidência.

Artigo 10.º

Proibições

a) É expressamente proibido fumar em todos os espaços da biblioteca;
b) É expressamente proibido comer e beber no interior da Biblioteca, salvo na cafetaria;
c) É expressamente proibido a utilização de telemóveis nas salas destinadas à leitura e con-

sulta, devendo estes encontrarem -se selecionados no modo silêncio;
d) É expressamente interdita a entrada a animais;
e) É expressamente proibido escrever, sublinhar, rasgar ou dobrar folhas, assim como deixar 

qualquer outro tipo de marcas quer no mobiliário, quer nos documentos, danificar invólucros e res-
petivos documentos multimédia ou audiovisuais pertencentes à Biblioteca. A verificar -se este proce-
dimento terá o utilizador que proceder à substituição do documento, ou ao seu pagamento integral.

f) É igualmente proibido danificar materiais que se encontrem expostos, independentemente 
da propriedade e proveniência dos mesmos;



N.º 51 12 de março de 2020 Pág. 229

Diário da República, 2.ª série PARTE H

g) Nas salas de leitura não é permitido fazer barulho, nem deslocar móveis da posição em que 
se encontram sem autorização do funcionário em serviço na secção;

h) Não é permitida a consulta ou transporte para o interior dos serviços de documentos que 
não pertençam ao acervo da Biblioteca, bem como objetos cortantes e produtos corrosivos, tóxicos 
ou inflamáveis;

i) Os funcionários responsáveis pela biblioteca poderão mandar os utilizadores abandonar as 
respetivas instalações caso desrespeitem o normal funcionamento das atividades, sendo o utilizador 
obrigado a retirar -se.

CAPÍTULO IV

Do acesso público

Artigo 11.º

Receção e Atendimento

a) A Receção do 1.º Piso funciona como local de acolhimento, informação e orientação do uti-
lizador onde lhe são prestadas informações sobre os serviços e espaços disponibilizados e outras 
de caráter geral. É também aqui que funciona o balcão de atendimento com os serviços de inscri-
ção de utilizador, de empréstimo domiciliário, de livraria e a aquisição dos cartões de fotocópias;

b) A devolução do empréstimo é feita nesta secção, procedendo o funcionário à verificação do 
estado das espécies documentais. Em caso de deterioração grave da obra, fica o utilizador sujeito 
ao pagamento do seu valor comercial ou do valor estimado para a mesma;

c) A BMELV está equipada com um sistema de deteção antifurto, de proteção ao seu fundo 
bibliográfico. Qualquer indivíduo que, saindo da biblioteca, seja causador da cativação deste sis-
tema, por emissão de sinal sonoro, fica obrigado a justificá -la perante os funcionários e em caso 
de constatação de furto será solicitada a presença das autoridades;

d) A Receção do 2.º Piso é igualmente um local de acolhimento, controlo e vigilância, onde 
deverão ser dados a guardar todos os sacos, pastas, peças de vestuário e outros objetos volumo-
sos de que o utilizador seja portador, sendo -lhe entregue uma chave que corresponde a um cacifo 
onde procederá ao armazenamento dos respetivos objetos. O utilizador deverá manter na sua 
posse dinheiro ou objetos de valor, não se responsabilizando a Biblioteca pela sua salvaguarda. 
Os chapéus -de -chuva deverão ser colocados em suporte próprio existente para o efeito à entrada 
da biblioteca em local de acesso ao público, não ficando à guarda do funcionário;

e) A BMELV não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas ou furtos de objetos pessoais 
que ocorram no espaço da Biblioteca.

Artigo 12.º

Sala Polivalente

a) A sala polivalente da BMELV serve a Autarquia e está aberta gratuitamente à comunidade, 
aos agentes culturais, sociais e económicos que necessitem de utilizar este espaço, não podendo, 
no entanto, ofender os objetivos e finalidade da Biblioteca, nem oferecer qualquer risco à segurança 
do património aí depositado, nem impliquem encargos a suportar direta ou indiretamente pela Câ-
mara, salvo em casos que esta, por decisão expressa, considere justificados;

b) A cedência da sala polivalente a entidades exteriores ao Município deverá atender ao se-
guinte procedimento:

Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada, até 
ao dia 20 do mês anterior aquele a que o requerido respeita, do qual deverão constar os seguintes 
elementos:

1) Identificação do requerente;
2) Data do evento, hora de início e provável hora de término;
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3) Descrição do evento;
4) Indicação dos meios audiovisuais necessários;
5) Indicação da lotação prevista.

Apreciação do pedido pelo Presidente da Câmara Municipal e comunicação da decisão até 
final do mês anterior à realização do evento;

c) A cedência da sala polivalente é feita, em caso de conflito, de acordo com as seguintes 
prioridades:

1) Eventos promovidos pela BMELV, pela Câmara Municipal de Elvas ou apoiados por esta;
2) Entidades com sede social no concelho;
3) Ordem de chegada dos requerimentos.

d) O expositor será responsável pelos danos ou prejuízos causados no decorrer da sua ativi-
dade, dos quais deverá indemnizar o Município;

e) Se o expositor desejar realizar alguma ação que não seja dentro do horário de funcionamento 
da Biblioteca deverá suportar os custos associados à permanência de um funcionário;

f) As entidades requisitantes que desistam da ocupação do espaço, deverão comunicá -lo à 
Câmara Municipal com a antecedência mínima de quinze dias.

Artigo 13.º

Secção de Adultos

Esta secção é constituída pelos seguintes espaços: Autoformação e Aprendizagem aberta, 
Multimédia, Informação à Comunidade e Base de dados, Periódicos, Fundo Local e Área de Refe-
rência, Empréstimo e Consulta Local. Estas áreas possuem normas de funcionamento específicas:

a) Autoformação e Aprendizagem aberta: disponibiliza equipamento informático para a reali-
zação de trabalhos individuais ou em grupo;

b) Multimédia: espaço destinado prioritariamente ao público infantojuvenil onde, em livre acesso, 
se disponibilizam fundos audiovisuais e equipamento audiovisual;

c) Informação à Comunidade e Base de dados: a finalidade deste serviço é a de fornecer 
informação, particularmente de incidência local, útil e relevante para o quotidiano das pessoas:

1) Os utilizadores podem obter gratuitamente as informações que necessitem através da 
consulta da base de dados, regularmente atualizada, e de documentos existentes na Biblioteca 
para esse fim;

2) Quando não exista, localmente disponível, a informação pretendida, a Biblioteca procurará 
pelos seus meios encontrar a informação necessária e pertinente;

3) O utilizador pode requerer a informação que necessite, recorrendo pessoalmente aos ser-
viços ou através do e -mail da BMELV;

4) Para lhe ser prestado este serviço, o utilizador deve fornecer indicações precisas sobre o 
âmbito da informação que necessita, prazo até ao qual a mesma lhe é útil e o seu contacto, a fim 
de lhe serem comunicados os resultados das diligências efetuadas.

d) Periódicos: este espaço destina -se à livre consulta de jornais e revistas locais, nacionais e 
estrangeiras de edição atualizada, de temática variada:

1) Cada utilizador não deve deter em sua posse mais do que um exemplar, de revistas ou de 
jornais, em simultâneo;

2) Não é permitida a requisição domiciliária ou a saída das publicações periódicas de data 
corrente para o exterior da BMELV;

3) Os lugares disponíveis nas áreas e sectores de publicações periódicas destinam -se, exclu-
sivamente, à consulta local de documentos pertencentes a estes espaços;
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4) Não se encontram disponíveis jornais diários e desportivos com data de publicação superior 
a um mês. Igualmente não se encontram disponíveis publicações periódicas de temática recreativa 
ou de grande divulgação cuja edição tenha ocorrido há mais de meio ano;

5) Publicações periódicas em formato áudio ou eletrónico deverão ser requeridas e utilizadas nas res-
petivas áreas e sectores de audiovisuais e de auto utilização de tecnologias de informação e comunicação;

e) Fundo Local e Área de Referência: este espaço destina -se, exclusivamente, à recolha e 
difusão de bibliografia e outros suportes relacionados com a história e atividades de âmbito regio-
nal, concelhio e transfronteiriço. Aqui possibilita -se também a consulta local de obras de referência 
(dicionários, enciclopédias gerais e especializadas, atlas, manuais e outras), apenas para leitura 
de presença, não estando autorizado o seu empréstimo domiciliário:

1) Não é permitida a requisição domiciliária da documentação bibliográfica, manuscrita ou 
iconográfica existente nesta sala, salvo em casos devidamente fundamentados e providos de 
autorização superior.

f) Consulta Local: espaço em livre acesso, onde os utilizadores podem consultar qualquer obra 
exposta, dirigindo -se diretamente às estantes:

1) Nesta sala podem igualmente ser consultadas todas as obras que se encontrem em depósito 
mediante pedido ao funcionário desta área;

2) O catálogo bibliográfico automatizado disponibiliza -se à livre e direta consulta dos utilizadores, 
através de terminais informáticos, podendo, se necessário, ser requerida a ajuda dos funcionários 
para realização de pesquisas;

3) A Sala de Leitura Geral destina -se à leitura, não sendo aí permitido qualquer trabalho de 
grupo suscetível de perturbar os restantes utilizadores e bem assim a alteração da disposição do 
mobiliário existente;

g) Em qualquer outra questão, omissa neste artigo, deverá consultar -se o artigo 18.º (Leitura de 
Presença), 19.º (Secção de Audiovisuais) e 20.º (Acesso às novas Tecnologias da Informação).

Artigo 14.º

Secção Infantil/Juvenil

Esta secção é constituída pelos seguintes espaços: Espaço para os mais pequenos/ Anima-
ção/ Sala do Conto, Autoformação juvenil, Multimédia, Empréstimo e Consulta Local. Estas áreas 
possuem normas de funcionamento específicas:

a) Espaço para os mais pequenos/Animação/ Sala do Conto

Estes locais são espaços de animação, formação, com jogos, livros, brinquedos e outros 
materiais, onde as crianças podem brincar, jogar e participar nas atividades que aí ocorram. Este 
espaço destina -se preferencialmente a crianças com idade até aos 6 anos. É ainda objetivo da sala 
do conto sensibilizar os adultos para a importância da leitura de forma descontraída, permitindo este 
espaço uma aprendizagem interativa e criativa do livro, da leitura e da arte de contar histórias:

1) Os brinquedos, livros e jogos afetos a estes espaços destinam -se a utilização local e não 
podem ser transportados para outros espaços da biblioteca;

2) Os utilizadores deste espaço não podem danificar os materiais que utilizem e devem arrumá-
-los depois de os utilizar;

3) Os familiares ou pessoas responsáveis pelas crianças de idade inferior a seis anos devem 
acompanhar as crianças enquanto elas permanecem nestes espaços;

4) Os familiares ou pessoas responsáveis pelas crianças que não se tenham deslocado pelos 
seus meios têm de vir buscá -las até quinze minutos antes do encerramento das atividades. Even-
tuais atrasos podem implicar o recurso às autoridades;
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5) As visitas de escolas ou infantários a este espaço carecem sempre de marcação e autori-
zação superior prévias.

b) Autoformação juvenil: disponibiliza equipamento informático para a realização de trabalhos 
individuais ou em grupo;

c) Multimédia: espaço destinado prioritariamente ao público infantojuvenil onde, em livre acesso, 
se disponibilizam fundos audiovisuais e equipamento audiovisual;

d) Consulta Local: espaço destinado prioritariamente ao público infantojuvenil onde, em livre 
acesso, se disponibilizam fundos bibliográficos;

e) Em qualquer outra questão, omissa neste artigo, deverá consultar -se o artigo 18.º (Leitura de 
Presença), 19.º (Secção de Audiovisuais) e 20.º (Acesso às novas Tecnologias da Informação).

CAPÍTULO V

Dos acessos reservados

Artigo 15.º

Consulta

O Fundo Antigo, a Sala Pública Hortênsia e as Doações são áreas de acesso reservado, que 
seguem as seguintes estipulações:

a) O acesso a estes fundos só é permitido a pessoas devidamente identificadas e com mais 
de 18 anos;

b) A disponibilização para consulta de certas obras só é permitida mediante requerimento do 
investigador ao Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada para este equipa-
mento cultural e consequente autorização;

c) Para a sala de consulta o utilizador só pode levar consigo fichas ou folhas de papel (em pastas 
transparentes), uma bolsa para pequenos objetos de uso pessoal e computador portátil (sem pasta);

d) O leitor é responsável pelas espécies que recebe até à sua devolução e conferência pelos 
funcionários de serviço. Não poderá, em caso algum, escrever nos documentos ou sobre eles, nem 
retirá -los da sua ordem. Também não poderá colocar livros abertos uns sobre os outros, dobrar 
folhas, forçar as encadernações, salivar os dedos para virar as folhas nem manusear as espécies 
de forma a prejudicar a sua boa conservação;

e) O leitor não pode circular na sala com os documentos pedidos. Se pretender algum escla-
recimento pode chamar o funcionário ao seu lugar. Também não pode trocar com outros leitores 
os documentos recebidos;

f) Cada leitor só poderá ter na sua mesa de trabalho uma espécie documental, isto é, um livro, 
um maço ou uma caixa. Se dentro da caixa se encontrarem dois ou mais maços, só receberá um 
de cada vez.

CAPÍTULO VI

Dos serviços prestados

Artigo 16.º

Leitura de presença

a) A leitura de presença é individual e silenciosa e efetuada nos espaços destinados para o 
efeito: Informação à Comunidade e Base de dados, Periódicos, Fundo Local e Área de Referência 
e Consulta local da Secção de Adultos e Infantil/Juvenil;

b) Todo o fundo documental da BMELV está arrumado por grandes classes do conhecimento, 
de acordo com as classificações adotadas;
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c) O acesso aos documentos da BMELV pode ser livre, condicionado ou reservado;
d) De forma a manter os fundos em perfeita organização, os livros e documentos retirados pelos 

utilizadores, nas zonas de livre acesso, não poderão ser colocados nas estantes pelos utilizadores, 
estes devem ser colocar os livros e documentos em carros próprios, sobre as mesas ou no balcão 
de atendimento. A sua reposição no lugar será da exclusiva competência do funcionário do sector;

e) Não poderão ser retiradas obras ou qualquer documento de uma secção para outra sem 
autorização do funcionário responsável pela mesma;

f) O acesso aos documentos da sala de audiovisuais é condicionado já que os utilizadores 
apenas têm acesso às capas dos documentos, sendo o original exclusivamente manuseado pelos 
funcionários da BMELV. O mesmo sucede com os CDRom’s e DVD’s, cuja consulta terá ser solici-
tada ao funcionário responsável pela secção;

g) Na secção de audiovisuais, o visionamento e audição dos documentos é autorizado mediante 
a entrega do bilhete de identidade e cartão de utilizador. Cabe ao funcionário responsável pelo 
serviço fornecer o equipamento necessário. O mesmo procedimento será utilizado para consulta 
de CD -Roms, DVD’s e Internet.

Artigo 17.º

Empréstimo

a) O empréstimo domiciliário é um serviço gratuito:

1) O empréstimo domiciliário e devolução faz -se mediante a apresentação do cartão de leitor 
e a realização do respetivo registo pelo funcionário em serviço na receção do 1.º Piso;

2) Podem ser requisitados para empréstimo domiciliário os documentos audiovisuais e todas 
as obras impressas que assumam a forma de monografia ou publicação periódica, à exceção de:

Obras de referência;
Obras raras;
Obras únicas e de elevada procura;
Obras de valor bibliográfico (1.as edições, exemplares autografados pelo autor ou por outrem 

consoante a notoriedade e importância relativa dos autografadores);
Obras em mau estado de conservação;
Obras consideradas como livro antigo (até 1800);
Obras pertencentes à secção de fundo local;
Obras pertencentes a doações;
Obras que integrem exposições bibliográficas;
Publicações periódicas de data corrente;
Legislação.

3) O empréstimo domiciliário das obras referidas no ponto anterior considerar -se -á excecional 
e sujeito a apreciação especial, caso a caso, depois de devidamente fundamentado e mediante 
pedido escrito dirigido ao Vereador que tutela a Biblioteca;

4) Os documentos não passíveis de empréstimo, estão identificados com uma sinalética pró-
pria. Estas obras só poderão ser requisitadas para leitura de presença;

5) Cada utilizador poderá requisitar, de cada vez, para empréstimo domiciliário:

Seis documentos impressos pelo período de 20 dias, podendo o empréstimo ser renovado até 
duas vezes por igual período de tempo;

Quatro documentos audiovisuais por um período de 15 dias, não havendo direito a renovação 
do empréstimo.

6) A contabilização do prazo tem início a partir do dia de empréstimo (inclusive);
7) A renovação não será aceite caso exista um pedido de reserva sobre esse documento;
8) A renovação não será aceite caso o prazo de empréstimo estipulado para o documento em 

questão ou para outro documento emprestado, tenha sido ultrapassado;
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9) Os pedidos de renovação podem ser feitos presencialmente, ou por e -mail;
10) Só é permitida a reserva de livros, podendo esta ser feita presencialmente, por telefone 

ou por e -mail, só podendo ser emprestados ao leitor que fez a reserva.
O leitor é avisado por e -mail ou telefone da disponibilidade dos documentos reservados, dis-

pondo de 2 dia úteis a partir da data do aviso, para proceder ao seu levantamento, decorrido este 
prazo a reserva será anulada;

11) Por cada dia de atraso na entrega de um documento, o utilizador fica inibido de recorrer 
ao empréstimo pelo dobro do número de dias em atraso;

12) Caso um ou mais documentos não sejam devolvidos num prazo de 120 dias o utilizador 
perde automaticamente o direito de utilização do Serviço de Empréstimo, ficando a sua readmissão 
sujeita a apreciação por parte do responsável da Biblioteca;

13) O leitor assume toda a responsabilidade das obras que lhe são emprestadas. Em caso 
de perda ou dano é obrigado a proceder à sua substituição por um exemplar em bom estado, ou 
ao seu pagamento integral;

14) No caso da obra se encontrar esgotada, o responsável pela biblioteca poderá sugerir a 
aquisição de uma outra de igual valor comercial e de relevado interesse para a instituição;

15) Se o leitor exceder abusivamente os prazos estabelecidos para o empréstimo, será avisado 
por carta, para efetuar a devolução com a maior brevidade. Em última instância, será avisado por 
ofício registado, com aviso de receção, para proceder à devolução dos documentos que tem em 
seu poder. Não sendo devolvidas as obras, a Câmara Municipal acuará pelos meios legais;

16) A BMELV recusará novo empréstimo a utilizadores responsáveis pela perda, dano ou posse 
prolongada e abusiva de documentos, enquanto tais situações não forem regularizadas.

b) O empréstimo interinstitucional poderá ser considerado no caso das instituições do concelho. 
O número máximo de obras a requisitar, bem como o prazo de devolução será analisado caso a 
caso e estipulado superiormente.

c) O empréstimo aos serviços municipais será de cincos documentos pelo prazo de 1 ano e no 
caso das obras de referência (até cinco volumes), sendo renovável mediante parecer dos técnicos 
da BMELV e número de exemplares.

d) O empréstimo interbibliotecas é facultado aos leitores da BMELV:

1) Visa assegurar o acesso a publicações não existentes nos fundos documentais da BMELV, 
mediante requisição de monografias e solicitação de fotocópias de artigos de publicações a outros 
serviços de documentação e informação, nacionais ou estrangeiros;

2) Possibilitar aos utilizadores de outros serviços de documentação e informação, nacionais 
ou estrangeiros, o empréstimo de monografias e o fornecimento de fotocópias de artigos de publi-
cações pertencentes aos fundos documentais da BMELV;

3) O empréstimo de publicações das bibliotecas da BMELV (exceto obras de acesso reservado) 
em regime de empréstimo interbibliotecas obedece às seguintes condições:

Os pedidos devem ser dirigidos à BMELV através de carta ou correio eletrónico;
O empréstimo é efetuado por 10 dias úteis;
O envio e a devolução das publicações são sempre efetuados por correio registado, devendo 

a entidade requisitante confirmar por escrito o número de registo e a data de devolução;
As entidades requisitantes são responsáveis pelos danos causados ou pelo extravio das pu-

blicações cedidas pela BMELV;
A BMELV reserva -se o direito de não proceder ao empréstimo interbibliotecas nos casos em 

que as entidades requisitantes não cumpram qualquer dos pontos do presente regulamento ou 
sempre que os interesses dos utilizadores da BMELV possam vir a ser prejudicados;

Todas as despesas relativas ao pedido de publicações são suportadas pelo utilizador que 
recorre a este serviço.

e) Empréstimo de obras para exposições.

A BMELV disponibiliza algumas das suas espécies para exposição, para o que se rege pelo 
regulamento da Biblioteca Nacional de Portugal. Para este efeito deve ser feito um requerimento 
dirigido ao Presidente da Câmara ou Vereador com competência delegada.
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CAPÍTULO VI

Dos serviços prestados

Artigo 18.º

Reprodução de documentos

A BMELV faculta um serviço de reproduções aos seus utilizadores. A reprodução de docu-
mentos dos seus fundos é, no entanto, condicionada pelo estado de conservação das espécies a 
reproduzir e por limitações legais ou contratuais.

a) A reprodução dos documentos existentes na BMELV pode ser efetuada por cada utiliza-
dor recorrendo à fotocopiadora, disponível no Piso 2 em regime de autosserviço, ou através da 
digitalização e fotografia pelos nossos serviços ou da através da utilização pelos utilizadores de 
dispositivos digitais de uso pessoal, respeitando a legislação prevista no Código do Direito de Autor 
e dos Direitos Conexos;

b) O uso da fotocopiadora em regime de autosserviço implica a aquisição de um cartão no 
balcão de atendimento do Piso 1, o qual é recarregável;

c) Sempre que um utilizador necessite fotocopiar determinada publicação e no caso de não 
dispor de cartão de utilização da máquina fotocopiadora, deverá dirigir -se ao funcionário da Sala de 
Consulta Local da Secção de Adultos, que encaminhará o pedido para o sector de reprografia;

d) Por dia, cada utilizador não poderá solicitar aos serviços de reprografia da biblioteca um 
número superior a dez fotocópias;

e) A fim de evitar riscos de degradação progressiva das espécies bibliográficas submetidas à 
ação intensa do equipamento de reprografia, não podem ser fornecidas fotocópias nos seguintes 
casos:

1) Espécies bibliográficas publicadas até 1900;
2) Publicações periódicas encadernadas, de comprovado valor bibliográfico e documental;
3) Manuscritos e outros documentos que, pelas suas características possam degradar -se por 

sujeição frequente a este processo de reprodução;
4) Obras em mau estado de conservação.

f) Se por razões de conservação, não é permitida a fotocópia do original, em alternativa é 
efetuada fotografia ou digitalização.

g) O preço de cada fotocópia, fotografia ou digitalização é determinado pela autarquia e consta 
da respetiva Tabela de Taxas e Licenças do Município, encontrando -se também exposta, em local 
de acesso ao público, na BMELV;

h) O serviço de fotocópias destina -se em exclusivo à reprodução de documentos pertencentes 
à BMELV;

i) É permitida a reprodução digital de documentos para uso privado através da utilização de 
dispositivos digitais de uso pessoal, contudo os dispositivos permitidos são de uso pessoal, não se 
contemplando dispositivos de, e para, uso profissional (ex: scanners profissionais) e os dispositivos 
não devem implicar o contacto físico dos equipamentos com os documentos;

j) A reprodução digital dos documentos da biblioteca, efetuada através dos dispositivos digitais 
de uso pessoal, não pode ser cobrada aos utilizadores, mas é obrigatório o registo dos dispositivos 
digitais que sejam utilizados para o fim previsto. O registo deverá ser efetuado em formulário pró-
prio quando o utilizador manifestar intenção de usar dispositivos digitais para efetuar a reprodução 
digital de documentos, ou quando essa atividade for detetada nas salas de leitura. No formulário de 
registo deverá constar a identificação do utilizador (n.º de cartão de utilizador da biblioteca, ou nome 
e número do cartão de cidadão, caso o utilizador não tenha cartão de utilizador e a identificação do 
tipo de equipamento. Aquando do registo acima referido, dever -se -á informar os utilizadores acerca 
das condições e limitações da utilização dos dispositivos, incluindo aquelas relativas à salvaguarda 
dos direitos de autor;
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k) As limitações acima referidas referem -se a condições físicas das salas de leitura e à não 
perturbação dos restantes utilizadores, dando como alternativa a possibilidade de utilização de outro 
espaço da biblioteca para a reprodução digital. A utilização de flashes, tripés ou outro tipo de aces-
sórios análogo e de iluminação específica, bem como a respetiva alimentação dos equipamentos 
de reprodução, apenas pode ocorrer consoante permissão dada pelos funcionários da biblioteca;

l) Podem ainda ser impostas restrições ao uso de dispositivos digitais, em função: do índice de 
degradação dos documentos; das necessidades de conservação e restauro; quando os mesmos 
estão disponíveis através de repositórios digitais de acesso gratuito ou já existindo a cópia digital 
no arquivo digital da biblioteca;

m) As imagens e reprodução digitais, são exclusivamente para uso privado excluindo -se 
qualquer outra forma de utilização, nomeadamente disponibilização pública ou comercialização 
e a utilização indevida dos materiais reproduzidos é da única responsabilidade do utilizador, não 
acarretando quaisquer consequências para a biblioteca que se limita a facultar o acesso à sua 
documentação;

n) A ressalvar que as reproduções de certos documentos dos fundos documentais da BMELV 
encontram -se sujeitas ao cumprimento da legislação relativa aos Direitos de Autor e, no caso de 
certas espécies, encontram -se ainda sujeitas a restrições baseadas em Direitos de Personalidade 
ou relativos à Reserva e Intimidade da Vida Privada e à proteção devida aos Direitos Morais, ou 
ainda aos termos dos contratos de doação celebrados.

Artigo 19.º

Secção de Audiovisuais

a) O manuseamento do equipamento audiovisual é da exclusiva responsabilidade do funcio-
nário da sala;

b) A utilização do equipamento audiovisual está sujeita a marcação prévia a efetuar no próprio 
dia para os utilizadores individuais;

c) Qualquer marcação em grupo deverá ser feita com antecedência e ficará sujeita à disponi-
bilidade do espaço e do horário pretendidos.

d) O visionamento de filmes fica sujeito à classificação etária da Inspeção -Geral das Ativida-
des Culturais, podendo o técnico responsável, se assim o entender por persistir qualquer dúvida, 
reservar -se o direito de impedir o visionamento ou de pedir o Bilhete de Identidade ao utilizador 
interessado;

e) Encontram -se à disposição dos utilizadores postos individuais para audição de música, 
sujeitos a marcação prévia, podendo os CDs da coleção de música, colocados à consulta, ser requi-
sitados para empréstimo domiciliário nos termos do previsto no artigo 17.º do presente regulamento;

f) A utilização dos écrans para visualização de DVD está também sujeita a marcação prévia, 
podendo os DVDs, colocados à consulta, ser requisitados para empréstimo domiciliário nos termos 
do previsto no artigo 17.º do presente regulamento.

Artigo 20.º

Acesso às novas Tecnologias da Informação e da Comunicação

a) A BMELV disponibiliza gratuitamente a todos os utilizadores o acesso a equipamentos de 
suporte das novas tecnologias de informação e da Comunicação;

b) Está autorizado o uso de equipamento informático portátil desde que a sua utilização e 
instalação não perturbe os restantes utilizadores e o normal funcionamento da sala. Para obter 
ligação à Internet é necessário que o utilizador seja portador de cabo de rede, uma vez que os 
mesmos não se disponibilizam. Qualquer perda ou danos causados nesses equipamentos são da 
responsabilidade do proprietário;

c) A utilização dos computadores pessoais e demais equipamento de apoio informático, dispo-
níveis para a área de autoformação está sujeita a inscrição prévia, feita no próprio dia, e para uma 
utilização de duração máxima de 2 horas. Caso não se verifique a existência de utilizadores em 
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espera, o primeiro utilizador poderá continuar a servir -se do computador por um novo período de 1 
(uma) hora. Nestes computadores, e só nestes, poderão ser inseridos diretamente pelos utilizadores 
CD’s, disquetes ou chaves USB de que os mesmos sejam portadores, ou que adquiram na biblioteca;

d) Nos restantes postos de acesso à Internet, mediante inscrição prévia, cada utilização deverá 
ser inferior ou igual a 1 hora, podendo ser renovada por igual período no caso de não se verificar fila 
de espera. É permitida apenas a utilização de chaves -USB. Ficam assim excluídos outros modos de 
armazenamento como disquetes ou CD’s. Sempre que necessário, pode ser solicitada a gravação de 
ficheiros, retirados da Internet, em disquete ou em CD -R ao funcionário que estiver no atendimento.

e) A BMELV tem disponíveis, para venda, suportes de gravação digital como disquetes e CD -R, 
bem como impressões a laser ou a jato de tinta, a cores e apenas a preto, disponibilizando ainda 
a digitalização de documentos impressos, de acordo com a tabela de taxas em vigor da Câmara 
Municipal de Elvas;

f) A ausência do posto de trabalho por um período superior a 15 minutos será considerada abandono 
podendo, na ausência de computador livre, ser ocupado por outro utilizador em lista de espera;

g) A utilização é gratuita e deverá servir para pesquisa de informação de âmbito educativo, 
informativo e recreativo;

h) Assim, e com o intuito de criar um ambiente seguro e amigável para todos, é proibida a 
consulta de conteúdos potencialmente ofensivos. Estes conteúdos incluem -se nas seguintes ca-
tegorias:

1) Racismo e Ódio: sites que denigram determinados grupos ou promovam a superioridade 
de qualquer grupo;

2) Sexo: sites que apresentem atos ou atividades sexuais, incluindo exibicionismo, assim como 
sites que remetam para estes;

3) Violência: sites que incitem à violência ou apresentem conteúdos de violência excessiva e 
ofensiva.

i) A fim de prevenir qualquer prejuízo, nomeadamente no que diz respeito aos softwares insta-
lados e sistemas dos equipamentos e o acesso a conteúdos potencialmente ofensivos, a utilização 
e o acesso destes equipamentos será monitorizada e possuirá filtros informáticos;

j) A BMELV não se responsabiliza pelos arquivos pessoais eventualmente gravados nos discos 
rígidos ou deixados no ambiente de trabalho dos computadores;

k) É proibida a instalação ou remoção de software e/ou hardware dos computadores;
l) É proibida a alteração das configurações dos equipamentos (ambiente de trabalho, software, 

hardware, pastas e arquivos de sistemas);
m) Qualquer anomalia detetada no equipamento informático deve ser comunicada ao funcio-

nário de serviço;
n) Ao desrespeitar as presentes determinações o utilizador da BMELV pode perder os privilé-

gios de utilização do serviço de acesso à Internet, de todos os serviços da BMELV ou ser alvo de 
Ação judicial;

o) A legislação prevê pesadas penas para a criminalidade informática. A biblioteca não se 
responsabiliza por eventuais infrações praticadas no acesso a sites da Internet.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

Artigo 21.º

Delegação e subdelegação de competências

a) Sem prejuízo do disposto na lei geral sobre a matéria, as competências conferidas no pre-
sente regulamento à Câmara Municipal de Elvas podem ser delegadas no Presidente da Câmara 
Municipal de Elvas, com faculdade de subdelegação nos vereadores.
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b) Sem prejuízo do disposto na lei geral sobre a matéria, as competências cometidas ao Pre-
sidente da Câmara Municipal de Elvas podem ser delegadas nos vereadores e cargos de chefia.

Artigo 22.º

Dúvidas e omissões

a) A tudo o que não estiver expressamente previsto no presente Regulamento aplica -se a 
legislação em vigor.

b) Sem prejuízo do disposto no número anterior, os casos omissos ou as dúvidas suscitadas 
na interpretação do presente regulamento serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal 
de Elvas.

Artigo 23.º

Revisão

O presente regulamento poderá ser revisto periodicamente e sempre que se revele pertinente 
para um correto e eficiente funcionamento do respetivo serviço.

Artigo 24.º

Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação no Diário 
da República.
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