
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGIMENTO DA BIBLIOTECA 

 

1- HORÁRIO 

 

Artº 1º - O horário de funcionamento da Biblioteca pode variar de ano escolar para ano 
escolar e será anualmente afixado, em local visível. 
 

9H00 às 17H00 
    
Artº 2º - Em situações imprevistas, o horário será afixado antecipadamente em local 
visível. 

 
 

2- SERVIÇOS 

 

Artº 3º - Os serviços da Biblioteca são: 
 

1. Empréstimos de livros 

2. Livre acesso às publicações 

3. Consulta de revistas e jornais 

4. Serviço de difusão de informação 

5. Acesso à Internet (só para trabalhos de pesquisa e devidamente justificados) 

6. Catálogo informatizado 

7. Serviço de Reprografia (só frentes e apenas para livros da Biblioteca) 

 

3-LEITORES  

Artº 4º - São utilizadores da Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria: 
 

1. Os alunos, docentes e funcionários do Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria. 

2. Outras pessoas, estranhas ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, desde 

que devidamente identificados e autorizados. 

 

Artº 5º - Todos os utilizadores devem possuir um cartão que os identifique e apresentá-lo 
sempre que tal lhe seja solicitado. 
 

1. Os alunos, docentes e funcionários do Agrupamento identificam-se mediante a 

apresentação do respetivo cartão, emitido pelo Agrupamento. 

2. Os utilizadores exteriores ao Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria 

identificam-se mediante a apresentação do cartão de estudante atualizado, emitido 

pelos Serviços de Escolas que frequentam ou pelo Bilhete de Identidade/cartão de 

cidadão sempre que solicitado. 
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Artº 6º - O funcionário da Biblioteca poderá exigir, em caso de dúvida, a apresentação do 
Bilhete de Identidade/cartão de cidadão. 
 
 

3- ZONAS FUNCIONAIS 

Artº 7º - Nas zonas funcionais os utilizadores podem servir-se das publicações existentes 
na Biblioteca. 
 
Artº 8º - Não é permitido: 
 

1. Falar alto, comer, beber, ou tomar quaisquer outras atitudes que ponham em causa 

o ambiente de silêncio e disciplina exigidos neste espaço; 

2. Alterar a colocação dos móveis e equipamentos; 

3. Danificar o material existente. 

4. Utilizar telemóveis quer para chamadas ou seu atendimento, bem como jogar. 

5. Utilizar Portáteis pessoais a não ser para trabalhos. 

6. Mochilas junto das mesas. 

Artº 9º - O estudo em grupo só será permitido se dele não resultar perturbações para o 
normal funcionamento da Biblioteca. 
  
 

4- EMPRÉSTIMO DE PUBLICAÇÕES 

 

Artº 10º - O empréstimo de publicações é facultado individualmente a cada utilizador, 
para leitura domiciliária. 
 
Artº 11º - A requisição de publicações em regime de empréstimo para leitura domiciliária 
é direito exclusivo dos alunos, docentes e funcionários do Agrupamento. 
 
Artº 12º - A Direção pode autorizar o empréstimo domiciliário a outros utilizadores que 
justificadamente o requeiram. 
 
Artº 13º - O empréstimo de publicações implica a apresentação do cartão do aluno. 
 
Artº 14º - Ao assinar uma requisição para leitura domiciliária, o leitor assume 
implicitamente o compromisso de a devolver em bom estado de conservação e dentro do 
prazo de dez dias úteis. 
 
Artº 15º - Para efeitos do artigo anterior, entende-se que todas as publicações 
requisitadas estão em bom estado de conservação, salvo indicação escrita em contrário, 
averbada pela funcionária assistente, na própria ficha de requisição, a pedido do 
utilizador. 
 
Artº 16º - O empréstimo para leitura domiciliária efetua-se pelo período de 10 dias úteis, 
renováveis até duas vezes. 
 
Artº 17º - No último dia do empréstimo, os utilizadores devem apresentar-se na Biblioteca 
munidos da publicação requisitada, a fim de a devolver ou solicitar renovação do prazo. 
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Artº 18º - É proibido ceder a terceiros as publicações requisitadas, seja qual for o motivo 
invocado. 
 
Artº 19º - No ato da devolução de publicações, o utilizador tem direito de exigir, para sua 
salvaguarda, cópia da requisição. 
 
Artº 20º - No dia seguinte ao último dia de aulas, os utilizadores devem entregar todas as 
publicações da Biblioteca que detêm em regime de empréstimo. Excetuam-se as 
publicações relacionadas com as matérias de exame/prova final. Neste caso, os alunos 
poderão entregá-las no dia seguinte ao último exame. 
 
Artº 21º - O responsável da Biblioteca comunicará por escrito, à Diretora, o nome dos 
utentes que não regularizaram a sua situação, nos termos do artigo anterior. 
 
Artº 22º - Carecem de autorização especial da Diretora as requisições de empréstimos de 
leitura domiciliária das seguintes espécies: espécies com autógrafos preciosos, espécies 
cujo circuito de tratamento ainda não esteja completo, espécies datilografadas, espécies 
de edições esgotadas, espécies de grande valor económico e/ou estimativo, espécies de 
grandes dimensões espécies em mau estado de conservação, fotografias, gravuras, livros 
antigos, manuscritos, mapas, cassetes, vídeos e outro material audiovisual, publicações 
periódicas não encadernadas, raridades bibliográficas, recortes de jornais e selos. 
. 
Artº 23º - Não podem ser requisitados para leitura domiciliária: 
 

1. Manuais adotados 

2. Dicionários 

3. Enciclopédias 

4. Material não impresso 

 

Artº 24º- Podem ser requisitados, mas com prazo restrito (5 dias úteis), os livros de 

leitura obrigatória para os diversos anos de escolaridade. 

 

6 – TAXAS DE EXPEDIENTE E PENALIZAÇÕES 

 
Artº25º - Atrasos até 2 dias úteis na devolução de publicações cedidas, em regime de 
empréstimo domiciliário, implicam a suspensão do direito de requisição de publicações, 
durante 5 dias úteis e mais 2 dias úteis por cada dia de atraso adicional.  
. 
Artº 26º - Após 10 dias de atraso, será desencadeado o processo de comunicação ao 
encarregado de educação, via Serviços Administrativos.  
 
Artº.27º - O utilizador que tente retirar publicações da Biblioteca sem prévia requisição, 
será objeto de procedimento disciplinar. O responsável da Biblioteca fará a respetiva 
participação escrita à Diretora do Agrupamento. 
 
 
 
 
7 – INDEMINIZAÇÃO POR EXTRAVIO E DANOS CAUSADOS A PUBLICAÇÕES 
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Artº 28º - Em qualquer circunstância, o utilizador é sempre responsável pela espécie que 
requisitou, tendo de indemnizar a Biblioteca em caso de dano ou perda da mesma. 
Artº 29º - Considera-se dano de uma publicação, dobrar, cortar ou rasgar escrever ou 
riscar, desenhar, sublinhar, sujar ou molhar as suas folhas ou capas, bem como arrancar 
ou inutilizar quaisquer sinalizações postas. 
  
Artº 30º - Compete ao Professor Bibliotecário deliberar se os danos causados a um 
determinado documento são ou não passíveis de indemnização. 
 
Artº 31º - O cálculo da importância a pagar pelo utilizador ou a forma de recuperação do 
dano causado, por extravio ou danificação de publicações será feito pelo Professor 
Bibliotecário, tendo em consideração o valor real e estimativo da publicação, bem como 
todas as despesas inerentes ao respetivo processo. 
 
8- UTILIZAÇÂO DOS COMPUTADORES. 
 
Art.º 32º- Só podem estar no máximo 2 alunos por computador 
. 
Artº 33º - Não é permitido instalar ou desinstalar novos programas nos computadores, 
exceto os CDRom da própria Biblioteca. 
 
Artº 34º - O acesso ao material audiovisual deve ser solicitado à funcionária. 
 
Artº 35º - O armazenamento da informação produzida não pode ser feito no 
computador da BE nem em qualquer suporte amovível. 
 
Artº 36º - Os trabalhos de pesquisa orientados pelo professor terão prioridade sobre 
qualquer outra utilização. 
 
Artº 37º - A prioridade de outras atividades não enquadradas no artº36 será da 
responsabilidade da funcionária. 
 
Artº 38º - Em qualquer circunstância, o utilizador é sempre responsável pelo equipamento 
manuseado. 
 
Artº 39º - O tempo limite de utilização dos computadores é de 15/30 minutos, exceto no 
caso de o aluno estar a realizar um trabalho, ou de não haver alunos em espera. 
 
 
9- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artº 40º - O não cumprimento do disposto no presente regimento poderá implicar 
procedimento disciplinar, competindo ao responsável da Biblioteca fazer a respectiva 
participação. 
 
Artº 41º - Os casos omissos serão resolvidos pontualmente pelo Professor Bibliotecário, 
consultando a Diretora do Agrupamento quando achar pertinente. 
 
 

Setembro de 2016 
A Professora Bibliotecária 

 
(Maria Olga Dinis Ferreira) 


