
REGULAMENTO DO SISTEMA DE GUARDA-VOLUMES

1 DO FUNCIONAMENTO

1.1 O uso do guarda-volumes é facultado aos usuários e visitantes da Biblioteca do 

UNIFEMM, mediante apresentação da carteira da Biblioteca e/ou documento de 

identidade.

O documento apresentado para retirada da chave ficará retido até a devolução da 

mesma.

1.2 O uso do guarda-volumes será individual e intransferível, sendo de inteira 

responsabilidade do usuário o cuidado em fechar o escaninho, bem como o 

cuidado com a chave e placa identificadora em seu poder.



2 DAS PENALIDADES

2.1 No caso de perda, extravio ou danos à chave, placa identificadora, ou guarda-

volumes, o usuário responderá pelo prejuízo causado na forma estabelecida pela 

Biblioteca.

O usuário deverá comunicar, imediatamente, a perda ou extravio da chave e placa 

identificadora em seu poder.

2.2 O usuário que se atrasar na retirada do seu material do guarda-volumes 

incorrerá em multa por pernoite de atraso.

2.3 O material deixado no guarda-volumes após o horário do fechamento da 

Biblioteca, será recolhido e devolvido ao usuário após pagamento de multa 

estabelecida pela Biblioteca.



3 SANÇÕES

3.1 A Biblioteca cobrará as seguintes taxas:

• Perda da chave: nova fechadura do guarda-volumes (custo da mão-de-obra 

cobrada pelo chaveiro);

• Segunda via da placa identificadora (custo da mão-de-obra cobrada pelo 

chaveiro);

• Multa por pernoite.



4 DAS RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO

4.1 O usuário ao utilizar o guarda-volumes da Biblioteca do UNIFEMM deverá 

comprometer-se a:

• Utilizar o guarda-volumes somente quando estiver no recinto da Biblioteca;

• Retirar seu material do guarda-volumes quando da sua saída da Biblioteca;

• Cuidar bem do guarda-volumes sob sua responsabilidade, visando a sua boa 

conservação;

• Comunicar imediatamente a perda ou extravio da chave em seu poder;

• Pagar débito referente às taxas e multas, quando for o caso.

A Biblioteca não se responsabiliza pelos objetos deixados nos escaninhos.

OBS.: Os casos omissos nos presentes regulamentos serão resolvidos pelos 

Bibliotecários.


