
Informações sobre o atendimento da Biblioteca Mário de Andrade durante a
pandemia causada pela COVID- 19

1. Como está funcionando o atendimento na
BMA?

Neste momento, todas as coleções estão
abertas para o atendimento presencial ao
público.

Por medida de segurança e para evitar
aglomerações:

- O acervo está fechado ao público;
- A escolha das obras será feita pelo
catálogo online
(http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/pe
squisa/);

O agendamento para empréstimos,
devoluções e solicitações de pesquisa no
acervo pode ser feito pelos seguintes canais:

● Portal SP156;
● Central telefônica: discando 156.

Ressaltamos que os usuários devem
apresentar o comprovante de vacinação ao1

entrarem na biblioteca, além de ser obrigatório
o uso de máscara durante todo o tempo de
permanência na instituição.

2.Quantos livros posso pegar emprestado?

Cada pessoa matriculada no Sistema
Municipal de Biblioteca pode emprestar até 5
livros por vez. Caso você tenha emprestado
antes da pandemia 02 livros de uma biblioteca
municipal que ainda está fechada, por
exemplo, mesmo assim você pode vir à BMA
ou a qualquer outra biblioteca do sistema que

1 Conforme Portaria SMC nº 04, de 12 de janeiro de 2022,
que atende ao Decreto nº 60.488, de 27 de agosto de
2021.

já esteja aberta e pegar mais 03 livros, para
completar as 05 obras que uma pessoa pode
emprestar simultaneamente no sistema
municipal de bibliotecas.

3. Como a biblioteca pode evitará a
contaminação pelos livros que o público
devolverá?

Não podemos aplicar nenhum tipo de produto
ou solução nesses materiais. Isso pode
ocasionar danos irreversíveis para a obra.

Desse modo, para evitar a contaminação pelos
livros, a biblioteca adotará o fechamento dos
acervos para o público.

Além disso, para manuseios das obras, as
equipes utilizarão sempre:

● Máscara;
● Protetor facial;
● Luvas e avental.

Seguindo todos os protocolos de segurança!

4. Se eu pegar um livro emprestado durante a
pandemia, quanto tempo posso permanecer
com ele?

Devido à pandemia, ampliamos o prazo de
empréstimo de 15 para 30 dias. A pessoa
pode devolver dentro desse prazo se sentir
seguro e emprestar novos livros.

É importante saber: fique tranquilo(a) e
programa-se para devolver seu livro quando
puder, com segurança. Não aplicamos
nenhuma suspensão por atraso para as
devoluções fora de prazo cujos empréstimos
ocorreram antes ou durante a pandemia, até

http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/pesquisa/
http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/pesquisa/


que a emergência de saúde pública seja
revogada pelos órgãos oficiais de saúde.

5. Estou com livros que emprestei antes da
pandemia. Preciso devolvê-los agora? Vou
ficar suspenso quando devolvê-los?

Fique tranquilo(a)! Como as bibliotecas
ficaram fechadas durante as fases mais
críticas de contágio da pandemia e nem todas
as bibliotecas que formam a rede municipal
puderam reabrir até o momento, não haverá
aplicação de suspensão. Você pode se
programar para devolver os livros quando
puder e se sentir seguro(a). Não aplicamos
nenhuma suspensão por atraso para as
devoluções fora de prazo cujos empréstimos
ocorreram antes ou durante a pandemia, até
que a emergência de saúde pública seja
revogada pelos órgãos oficiais de saúde.

6. Posso devolver na BMA livros de outras
bibliotecas?

A BMA, as bibliotecas do Centro Cultural São
Paulo (CCSP) e as bibliotecas dos CEUS não
estão habilitadas a receber livros de outras
bibliotecas.

Os livros pertencentes à Biblioteca Monteiro
Lobato e às demais 53 bibliotecas de bairros
podem ser devolvidos em qualquer uma das
bibliotecas que estejam abertas. Verifique no
site do sistema municipal de bibliotecas quais
estão em funcionamento.

7. Tenho livro emprestado de bibliotecas que
ainda estão fechadas. Posso fazer um
empréstimo mesmo assim?

O limite de materiais emprestados por pessoa
foi ampliado para 5 itens, caso não tenha
atingido esse limite, você pode, sim, emprestar
livros na BMA.

8. Minha inscrição (matrícula) no Sistema
Municipal de Bibliotecas (SMC) venceu. Como
fazer para renová-la?

Acesse SP156.prefeitura.sp.gov.br, coloque
“BMA” na barra de pesquisa, selecione o
serviço, “agendar empréstimo de livro”,
preencha o formulário e anexe a
documentação solicitada.
Nossa equipe fará a renovação online e
enviará um link para que você faça o
agendamento do empréstimo. Desse modo, é
importante o acompanhamento do protocolo
na plataforma do SP156 para que o material
seja retirado no dia e horário agendados.

9. Nunca usei uma Biblioteca Pública
Municipal. Como faço para emprestar livros?

Acesse o serviço “agendar empréstimo de
livro”, preencha o formulário e anexe a
documentação solicitada. Nossa equipe fará
sua matrícula e enviará um link para que você
faça o agendamento do empréstimo. Desse
modo, é importante que o usuário acompanhe
o protocolo do pedido na plataforma do
SP156. Esse serviço também pode ser
realizado pela central telefônica da prefeitura,
discando para 156.

10. Posso renovar um livro emprestado?
Como estendemos o prazo de empréstimo de
15 para 30 dias, a renovação a princípio não
será permitida. Mas, ao devolver
presencialmente o livro, caso não exista
pedido de reserva para outra pessoa, será
possível realizar um novo empréstimo.

11. Posso reservar um livro diretamente pelo
sistema Alexandria?

Devido à gestão dos materiais em quarentena
e os atendimentos mediante agendamento, a
função de reserva feita pelo próprio usuário no



sistema foi desativada. Caso tenha interesse
em emprestar algum livro, acesse o serviço
“agendar empréstimo de livro” e preencha as
informações. Nossa equipe enviará um link
para que você faça o agendamento do
empréstimo. Desse modo, é importante o
acompanhamento do protocolo na plataforma
do SP156 para que o material seja retirado no
dia e horário agendados.

12. Qual é o horário de funcionamento?
Você pode conferir os horários de abertura e
fechamento dos nossos espaços neste link.

13. Posso devolver meu livro, sem
agendamento prévio?

Sim. Você pode devolver o livro em nossa
máquina de auto devolução, na entrada da
Avenida São Luís.

Atenção: essa possibilidade é permitida
apenas para devolução. Não é possível
realizar empréstimo sem agendamento
prévio.

14. Quando o atendimento nas demais áreas
de acervo retornará ao normal?

O atendimento nas demais áreas do acervo
está sendo realizado mediante agendamento
prévio via SP156.

15 . Quando será permitida entrada e
permanência nas áreas de convivência, como
Corredor de Estudos, Sala Silenciosa e
demais espaços que possuíam acesso livre
antes da pandemia?

As áreas de convivência estão abertas ao
público. Os visitantes devem apresentar o

comprovante de vacinação no momento da2

entrada, além de ser obrigatório o uso de
máscara durante todo o tempo de
permanência na biblioteca.

16. Como posso agendar minha pesquisa?
(Coleção Geral, Sala de Artes, Coleção São
Paulo, Mapoteca, Obras Raras e Especiais,
Hemeroteca)

Solicitações de pesquisa no acervo pode ser
feito pelos seguintes canais:

● Portal SP156;
● Central telefônica: discando 156.

17. Como faço para saber se existe uma
obra/livro na biblioteca?

Acesse o catálogo online para saber os títulos,
autores e assuntos que compõem o acervo da
BMA e demais bibliotecas do sistema
municipal.

No catálogo de Obras Raras e Periódicos você
descobre as preciosidades da Mário, jornais e
revistas que fazem parte de nosso acervo. O
processo de alimentação deste catálogo está
em andamento.

Atenção: como nem todos os nossos acervos
estão inseridos nos catálogos online, caso não
encontre a obra que procura, envie um pedido
de pesquisa no acervo para nossa equipe,
faremos a consulta nos demais catálogos
(ainda não digitais).

18. Como faço para acessar apostilas para
vestibular/materiais de cursinho?

2 Conforme Portaria SMC nº 04, de 12 de janeiro de
2022, que atende ao Decreto nº 60.488, de 27 de agosto
de 2021.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/estrutura/index.php?p=11449
http://bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/pesquisa/
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https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?t=662&servico=3814


Acesse o serviço “agendar empréstimo de
livro” e solicite o material que deseja. Nossa
equipe enviará um link para que você faça o
agendamento do empréstimo. Desse modo, é
importante o acompanhamento do protocolo
na plataforma do SP156 para que o material
seja retirado no dia e horário agendados.

19. Posso deixar livros para doação?

Devido ao estado de emergência, para evitar a
transmissão da Covid-19, o recebimento de
doações está suspenso. Assim que pudermos
retomá-lo garantindo a saúde e segurança do
público e funcionários, faremos a divulgação.

20. Posso pegar livro pegue-leve?

Devido ao estado de emergência ocasionado
pela Covid-19, para evitar a transmissão do
vírus, o pegue-leve, assim como o recebimento
de doações estão suspensos. Assim que
pudermos retomá-los garantindo a saúde e
segurança do público e funcionários, faremos
a divulgação. Você pode realizar um
empréstimo de livros! (ver item 9).

21. Posso usar banheiro ou bebedouro?

Sim. Os bebedouros podem ser utilizados para
encher copos, canecas ou garrafinhas.

22. Perdi um objeto pessoal antes do
fechamento, como faço para saber se está na
biblioteca?

Você pode se dirigir à Biblioteca e conversar
com um funcionário da recepção, que irá
averiguar se o objeto se encontra em nossa
seção de achados e perdidos.

Caso prefira, envie um e-mail para
atendimentobma@prefeitura.sp.gov.br
indicando o objeto esquecido, data e local

(caso lembre-se), nossa equipe retornará o
contato e, sendo achado o objeto, agendará a
data para retirada.

23. Posso deixar um currículo?

Os cargos diretos da biblioteca são ocupados
por meio de concurso público. Caso você
tenha interesse em se candidatar a uma vaga
de alguma das empresas prestadoras de
serviço deixe seu currículo na portaria da
biblioteca.

24. Como faço para realizar sugestões,
elogios ou reclamações?

Acesse nossos canais de comunicação via
Portal SP156.

Em caso de dúvidas, entre em contato
conosco:

E-mail: atendimentobma@prefeitura.sp.gov.br

Telefone: (11) 3150-9457/9453

mailto:atendimentobma@prefeitura.sp.gov.br

