Freguesia de Santa Marta de Portuzelo

REGULAMENTO
DO ESPAÇO INTERNET

Freguesia de Santa Marta de Portuzelo
Regulamento do Espaço Internet
Preâmbulo
O presente regulamento define as condições de funcionamento e utilização do “Espaço Internet”
da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo. O “Espaço Internet” da Junta de Freguesia de
Santa Marta de Portuzelo constitui-se como um serviço público com o objetivo de possibilitar o
acesso dos cidadãos às novas tecnologias de informação, em especial à Internet, contemplando
igualmente uma importante vertente pedagógica.
Artigo 1.º
Local e horário de funcionamento
1. O “Espaço Internet” funciona na sede da Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, sito
na Rua Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo. A utilização do “Espaço Internet” da
Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo está limitada ao seu horário de
funcionamento, de segunda-feira a sexta-feira, de acordo com o horário afixado no local;
Artigo 2.º
Finalidade e Destinatários
1. A Junta de Freguesia disponibiliza, de forma gratuita, dois computadores portáteis ao
público para acesso à internet, pesquisa, estudo e consulta de conteúdos multimédia;
2. O “Espaço Internet” está destinado a toda a população, sem limite de idades;
Artigo 3.º
Condições de utilização
1. O uso dos computadores requer a sua reserva prévia, presencialmente, preenchendo uma
ficha de requisição (anexo I);
2. O acesso à internet é disponibilizado pelo período de 30 minutos, com renovação de mais 30
minutos, no caso de não estar outro utilizador à espera;
3. A consulta de computador para pesquisa relacionada a estudos e trabalho escolar é
disponibilizada pelo período de 1 hora, com renovação de mais 1 hora, no caso de não estar
outro utilizador à espera;
4. Após um atraso superior de 5 minutos em relação à hora reservada, o computador ficará
disponível para outro utilizador;
5. A consulta de conteúdos que contenham registos sonoros obriga ao uso dos auscultadores
dos próprios utilizadores;
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6. Não é permitido o salvar arquivos/informação nos computadores da Junta de Freguesia. É
aconselhável guardar os trabalhos em intervalos regulares num dispositivo amovível (pen).
A Junta de Freguesia não se responsabiliza pela perda de informação;
7.

Não é permitida a instalação de software por parte dos utilizadores;

8.

É expressamente proibido a alteração ou tentativa de alteração de configurações de
qualquer sistema;

9.

É permitido o uso de computadores pessoais;

10. O uso de computadores e acesso à internet obedece à legislação nacional em vigor. Os
utilizadores são responsáveis pelo uso ético e legal da informação. O utilizador que faça uma
utilização abusiva dos computadores e do acesso à internet para fins ilegais fica proibido de
voltar a usar o equipamento da Junta de Freguesia;
11. Não é permitido falar em voz alta, gritar, ou, através de má conduta, prejudicar o uso do
espaço ou criar constrangimentos aos outros utilizadores. Sempre que ocorrer um mau uso
das instalações ou se verifiquem comportamentos inadequados a um espaço público, o
utilizador é convidado a sair das instalações;
Artigo 4.º
Omissões
1. A resolução de casos omissos ou dúvidas surgidas, estarão no âmbito das competências da
Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo.
Artigo 5.º
Entrada em vigor
1. O presente regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pela
Assembleia de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo.

Aprovado na reunião da Junta de Freguesia em 3 de dezembro de 2015.

O Presidente
_________________________________________
(Paulo José Calçada Maciel)
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O Secretário
_________________________________________
(Ricardo Alberto de Castro Afonso)

A Tesoureira
_________________________________________
(Cristina Marta Barreiros Siano)
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Anexo I
Requisição de computador portátil para uso pessoal/profissional

Nome:_______________________________________________________________________________________________________
Nº de cartão de cidadão : ____________________________ Validade: ____/____/______
Contacto: _____________________

email: __________________________________________

Data da utilização do equipamento: ____/____/______
Período pretendido:

das _____:_____ às _____:_____

Tipo de equipamento a requisitar:

 Portátil

Objetivo da utilização:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Li o regulamento e concordo com ele



Assinatura do Requisitante: ___________________________________________________

 Autorizado

Data: ____/____/______

 P1  P2

Portáteis disponibilizados: 

 Não Autorizado
O Responsável: _________________________________________________________________

Data: ____/____/______

nº ordem de chegada: ________
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