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CAPITULO

I

DrsPosrgoES GERATS
Artigo 1o
(Ambito)
O presente articulado destina-se a criar as normas de utilizagio do equipamento
informritico Multim6dia disponivel na Biblioteca Municipal da Praia da Vit6ria e o
acesso A Intemet disponibilizado por este servigo.

A

Artigo 20
(Hor6rio de Funcionamento)
Secgdo de Titulos Multimddia e Acesso a Intemet, funcionar6 das 11:00

ds

12:30 e das 13:30 iLs 16:30

,

Artigo 30
(Responsabilidade de utilizagao)
Os utentes sdo respons6veis pelos equipameatos postos
devendo zelar pela sua conecta utilizagao.

1.

2.

d

sua disposigdo,
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CAPITULO

secgAo oe rirulos

II

MULTTMEDIA

Artigo 5o
(Definigdo)
Os CD-ROM(s) (Compact Disk - Read Only Memory) sdo suportes

de

informagdo magn6tica de grande sensibilidade, como tal o seu manuseamento deverd ser
executado com o m6ximo de cuidado, por forma a prolongar a sua durabilidade evitando
a sua danificagSo.

Artigo 6o
(Empr6stimo)
No sentido de garantir os direitos de autor bem como uma maior durabilidade
dos CD-ROM(s), 6 expressamente proibido o seu emprestimo domiciliririo.
Artigo 7o
(Exposigio)
Os titulos estarao expostos nulna estante devidamente identificada com a
"Titulos multim6dia". Nesta estante encontrr-se-e apenas os estojos de
designaqdo

-

distribuigdo/Comercializagdo das obras, devendo quem as pretenda consultar dirigir-se
ao funcioniirio de servigo acompanhado do estojo no sentido de ievantar o respectivo
CD.

Artigo 80
(Consulta)
As consultas de titulos em CD-ROM, deverd ser precedida do preenchimento de
requisig6es do modelo A e B, em uso nesta Biblioteca para emprdstimo domiciliririo de
livros.

Artigo 90
(Responsabilidade)

O leitor 6 inteiramente responsdvel por qualquer dano ocorrido no CD-ROM
durante a sua utilizagdo, de forma, que o dever6 manusear com todo o cuidado e de
acordo com as instruqdes que receba para o et-eito.

Artigo 100
(Recepgdo)
Ap6s a consulta, o CD-ROM dever6 ser entregue dentro do seu estojo de
distribuigSo ao funcionario de servigo o qual deverd verificar na presenga do leitor a
integridade tisica do supode.
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(Durabilidade)
Atendendo A escassez de meios

e no sentido de garantir a

igualdade de

oportunidades entre todos os leitores, o tempo mdximo de utilizaqdo por sessdo 6 de 30
minutos, sucessivamente prorrog6veis por periodos de igual dura96o, mediante inscrigdo
e sempre que n5o exista outro leitor em lista de espera.
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ACESSO A INTERNET
Artigo 12o
(Tempo de utilizag6o)
No sentido de proporcionar uma igualdade de oporlunidades a todos os leitores e
atendendo a falta de recursos existentes, o tempo de utilizagdo mArima por cada sesslo
d de 30 minutos, sucessivamente prorrog6veis por periodos de igual dura96o, mediante
inscriqdo e sempre que nao exista outros utilizadores em fila de espera.

Artigo 1 3o
(Nrimero de utilizadores)
Atendendo aos recursos disponiveis o nfmero de utilizadores por sessdo 6 de
um.

Artigo 14o
(Taxas de utilizag6o)
Por cada sessSo 30 minutos, o utilizador pagu| a quantia simb6lica de 50$00
(cinquenta escudos), a qual reverterii para a aquisigdo de novos titulos de natureza
multim6dia. No caso de impressSo, cada folha impressa custarii 10$00 (dez escudos).

Artigo 15o
(Ficha de inscrigdo)
O acesso d Internet devet6 ser precedido do preenchimento de uma ftcha de
inscrigdo, a qual dever6 ser solicitadajunto do funcioruirio de serviEo.

A

Artigo 160
(Natureza da utilizagSo)
utilizagdo da internet, deveni ter em vista o desenvolvimento cientifico

e

cultural dos utilizadores, assim:
l. E expressamente proibido a consulta a "sites" que pela sua natureza, se considerem
duvidosos relativamente a este pressuposto;
2. E expressamente proibido a utilizaglo do correio electr6nico, nomeadamente no que
diz respeito d conversagSo "On-Line";
3. Os infractores aos pontos I e 2, frcardo inibidos de utilizar a Secqdo de Titulos
Multim6dia e Acesso d Internet da Biblioteca Municipal da Praia da Vit6ria.

Artigo 'l 7o
(Utilizagio de FTP)
Atendendo d naixeza priblica do equipamento utilizado, 6 expressamente
proibida a utilizagSo das fungdes de FTP, nomeadamente no que diz respeito ao
Download de ficheiros, por forma a evitar uma saturagao do sistema local.
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CAPITULO IV
DrsPosr9oEs FrNArs
Artigo 180
(Alterag6es)

As presentes regras de utilizagdo poderdo ser alterado por despacho do Sr.
Presidente da CAmara Municipal da Praia da Vit6ria, sempre que tal se apresente
necessdrio para a sua adaptagSo d realidade.
Artigo 190
(Aplicagao)
As presentes regras de utilizagSo entram em vigor imediatamente ap6s a
aprovaEdo por despacho do Sr. Presidente da C6mara Municipal da Praia da Vit6ria.

sua

:

.

Artigo 20o
(Publicldade)

As presentes Regras de'[Jtilizagdo dgverio esuG aftxadas em local bem visivel
para leitura dos utentes da Secadi de titulos multim6dia€ aqesso d Intemet da Biblioteca
Municipal da Praia da

Vit6ria
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Artigo 21o
(Aceitag6q); ,;..:
A utilizagio da Secaio de Tituios Multirn(dia e Aceqso d lntemet da Biblioteca
Municipat da Praia da Vit6riq5 depende da plena aceitagao do articulado das Regras de
',

Utilizag6o.

Praia da

Vit6ria,

1

8 de Novembro de 1998

O Presidente da Cimara.

