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Regulamento Biblioteca 
 

A Biblioteca Charles Miller está localizada na sede do CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO. O 

horário de atendimento é das 8h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 de terça-feira a sexta e das 9h00 

às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 

 

 EMPRÉSTIMOS 

 

 Empréstimo é reservado a sócios e funcionários do clube; 

 O leitor poderá retirar seis itens por titulo;  

 O prazo para devoluções das obras emprestadas são de três semanas, podendo ser 

prorrogado, se o livro não for solicitado por outro leitor. 

 

RENOVAÇÃO 

 

 A renovação deverá ser feita pessoalmente, pelo telefone ou pelo e-mail, se não houver 

reserva. 

 O material ficará reservado por uma semana, depois desse período será disponibilizado no 

acervo para empréstimo.  

Obs: Obras em atraso, não poderão ter seu prazo de empréstimo renovado. 

  

 PENALIDADE 

 

 Todo material que não for devolvido dentro do prazo marcado, ficará sujeito à multa de 

R$0,70 por dia; 

 No caso do Quick Drop, a multa ficará registrada no cadastro do leitor para cobrança 

posterior. 

 Caso o leitor esteja impossibilitado de devolver a obra (doenças), ele deverá avisar 

imediatamente à Biblioteca. 

 

PERDAS DE MATERIAL EMPRESTADO 

 

 O leitor deverá providenciar sua imediata reposição ou pagamento da obra; 

 Estando a obra esgotada, o leitor deverá pagar a Biblioteca, a quantia correspondente ao 

valor da obra, ou então, consultar sobre o interesse de substituí-lo por outra obra; 

 A não reposição da obra extraviada implicará no cancelamento definitivo da inscrição do 

leitor, quer para empréstimo, quer para consulta e será cobrado no boleto mensal o valor 

do livro para reposição do título na biblioteca. 
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 Não será aceita a devolução de livros com rasuras, manchas, falta de páginas ou quaisquer 

outros tipos de danos; 

 Pedimos aos leitores da Biblioteca observar, com atenção, as normas acima citadas deste 

regulamento, visando com isso o melhor atendimento e prestação de serviços por parte da 

mesma. 

 

 

DOAÇÃO DE LIVROS 

 

A biblioteca Charles Miller dispõe de um espaço físico pequeno, portanto não é possível receber e 

incorporar ao acervo todas as obras provenientes de doação, além disso, é necessário considerar os 

critérios estabelecidos na política de desenvolvimento de coleções da biblioteca. Sendo assim, os 

livros que não forem úteis para biblioteca serão doados para outras instituições.  As doações 

podem ser feita na biblioteca ou Quick Drop. 

 


