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Biblioteca Pública Municipal de Setúbal – Pólo da Bela Vista 

 
Regulamento de Leitura Domiciliária (Provisório)1    

A LEITURA DOMICILIÁRIA é um dos serviços oferecidos pela Biblioteca Pública 
Municipal de Setúbal nas condições abaixo indicadas.  

1. INSCRIÇÃO COMO LEITOR  

a) A inscrição como leitor é gratuita e está à disposição de quem a solicitar. 
b) A inscrição de leitores com idade igual ou inferior a 14 anos carece de 

autorização e responsabilização dos pais que deverão assinar a respectiva ficha 
de inscrição. 

c) No acto da inscrição, o leitor deverá apresentar o Bilhete de Identidade 
(próprio ou de um dos pais) e um documento comprovativo da morada (carta 
de condução, recibo recente de renda de casa, electricidade ou água).  

2. EMPRÉSTIMO  

a) Estão disponíveis para empréstimo domiciliário todos os fundos da Biblioteca 
com excepção das obras de referência (dicionários, enciclopédias...), 
publicações periódicas (jornais, revistas), obras raras ou de elevado custo, ou 
em mau estado de conservação. 

b) As obras referidas na alínea anterior estão assinaladas com um círculo 
vermelho junto à quota. 

c) Casos especiais, devidamente justificados, poderão ser considerados para o 
empréstimo das obras referidas na alínea a), devendo os interessados dirigir-se 
por escrito ao responsável da Biblioteca. 

d) Cada leitor poderá requisitar até duas obras por um período máximo de oito 
dias para as obras de ficção (classe 8) e três dias para as obras das outras 
classes, podendo as requisições ser renovadas uma vez se não houver leitores 
interessados em lista de espera. 

e) Para além do empréstimo individual é ainda considerado o empréstimo 
colectivo a turmas das escolas do Concelho, grupos de leitores organizados ou 
a outras bibliotecas. 

f) No caso do empréstimo a Turmas, o responsável pela requisição é o professor 
acompanhante, o número máximo de obras a requisitar, bem como o prazo 
máximo para devolução, não poderão ultrapassar o número dos alunos da 
turma. 

g) Os outros empréstimos colectivos serão considerados caso a caso.  

                                                          

 

1 Aprovado por deliberação camarária de 24/01/91. 
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3. RESPONSABILIZAÇÃO  

a) A inscrição como leitor individual ou colectivo e a requisição de obras para 
leitura domiciliária pressupõem a aceitação dos regulamentos e normas da 
biblioteca, nomeadamente o cumprimento dos prazos para devolução e a 
responsabilização pela conservação dos livros que lhe foram confiados. 

b) O não cumprimento dos prazos e/ou a danificação ou extravio de livros 
implicam sanções que vão desde o pagamento ou reposição dos livros até à 
exclusão temporária ou definitiva do empréstimo domiciliário.  


