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Despacho 

No seguimento do fim do estado de emergência e da decisão do Governo de um plano gradual 

de desconfinamento, DETERMINO a reabertura do atendimento público presencial no dia 

11 de maio, dos seguintes serviços nos seguintes termos: 

- Da Biblioteca Municipal com o seguinte horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 

9h30m às 12hOOm e das 14h30 às 17hOOm; 

- o acesso à Biblioteca Municipal deverá obedecer às seguintes regras: 

:» Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada; 

» Manter o distanciamento social de segurança; 

» É permitida a permanência de 11 pessoas em simultâneo (1 pessoa na receção, 

5 na sala de adultos e 5 na sala infantil); 

» O acesso às salas é exclusivamente orientado pelos técnicos da Biblioteca; 

» O livre acesso às estantes está suspenso; 

» O acesso às estantes para retirar os livros ou documentos é feito em exclusivo 

pelo técnico da Biblioteca ao serviço; 

» Deverão ser respeitados os circuitos internos para os utilizadores, de maneira a 

manter a distância social recom endada; 

» A sala de audiovisuais mantém-se encerrada; 

» Após a consulta, os livros ou documentos deverão ser entregues ao técnico; 

» Permanência nos espaços da Biblioteca será por tempo determinado (30 

MINUTOS); 

» Não é permitida a leitura de publicações periódicas em suporte de papel (jornais 

e revistas); 

» No empréstimo domiciliário deverão ser a'dotadas as seguintes regras: 

• O utilizador deve consultar o Catálogo Bibliográfico da Rede de 

Bibliotecas do Concelho de Ponte de Lima para escolher a obra 

pretendida; 

• Para fazer o pedido deverá utilizar os seguintes canais: E

mail: biblioteca@çm-pontedelima.pt I Telefone "",; 

• Presencialmente será apenas realizada a entrega ou devolução de 

documentos; 
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• Serao apenas emprestados documentos que façam parte do fundo 

documenta l da Biblioteca Municipal, estando temporariamente 

excluídos os documentos pertencentes a parceiros. 

- Do Arquivo Municipa l com o seguinte horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9hOO 

às 12h30 e das 14hOO às 17h30; 

- o acesso ao Arquivo Municipal deverá obedecer às seguintes regras : 

~ Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada; 

~ apenas é permitida a permanência de 2 pessoas em simultâneo; 

~ manter o distanciamento social de segurança (2 metros); 

~ O acesso à sala de leitura é exclusivamente orientado pelos técnicos do Arquivo; 

~ O acesso às estantes para retirar os livros é feito em exclusivo pelo técnico do 

Arquivo ao serviço; 

~ Após a consulta, os livros ou documentos deverão ser entregues ao técnico; 

~ Permanência na sala de leitura do Arquivo por um período máximo de 30 

minutos. 

- Abertura do Posto de Turismo com o seguinte horário de atendimento: segunda-feira a 

domingo, das 9hOO às 12h30 e das 14hOO às 17h30; 

- O acesso ao Posto de Turismo deverá obedecer às seguintes regras: 

~ Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada; 

~ apenas é permitida a permanência de 2 pessoas em simultâneo; 

~ manter o distanciamento social de segurança (2 metros). 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 8 de maio de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 
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