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deste regulamento, nomeadamente as decorrentes da aplicação da Lei 
n.º 52/2013, de 25 de julho e respetivas contraordenações.

Artigo 22.º
Proibição Fumar

Nos termos do disposto no Lei n.º 37/2007 de 14 de agosto, é proibido 
fumar dentro das instalações.

Artigo 23.º
Omissões

Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Chefe 
de Divisão do Desporto, quando na esfera da sua competência, caso 
contrário será posto à consideração do Vereador do Pelouro competente 
para decisão conforme.

14 de março de 2016. — O Presidente da Câmara, José Maria Cunha 
Costa.

309442513 

 MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso n.º 4356/2016

Delimitação da Área de Reabilitação
Urbana (ARU) de Raiz do Monte

Torna -se público que foi aprovada a delimitação da Área de Reabili-
tação Urbana (ARU) de Raiz do Monte, por deliberação da Assembleia 
Municipal de Vila Pouca de Aguiar, na sessão ordinária de 18 de dezem-
bro de 2015, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 13.º do 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação.

Torna -se ainda público que a referida delimitação se encontra dispo-
nível na página oficial da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 
em www.cm -vpaguiar.pt.

2 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Prof. António 
Alberto Pires de Aguiar Machado. 

  
 209453887 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 4357/2016
Manuel João Fontainhas Condenado, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Vila Viçosa, faz público que, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º 
do Regulamento de Tabela de Taxas e Licenças, foram os valores das 
respetivas Tabelas objeto de atualização, publicitados no site do Muni-
cípio de Vila Viçosa em http://www.cm -vilavicosa.pt/.

10 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
João Fontainhas Condenado.

309433628 

 FREGUESIA DE ÁGUAS LIVRES

Aviso n.º 4358/2016

Maria Tavares Teixeira, assistente operacional do mapa de pessoal 
da Junta de Freguesia de Águas Livres, contratada em funções públicas 

por tempo indeterminado, exonerada a seu pedido, com efeitos a 16 de 
setembro de 2013.

18 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Águas Livres, Jaime Pereira Garcia.

309447188 

 Aviso n.º 4359/2016
Nos termos e para os efeitos estabelecidos nas disposições conjugadas 

da alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º e dos números 4 a 6 do artigo 36.º, 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se público que se encontra 
afixada nas instalações da Junta de Freguesia de Águas Livres, setor da 
Buraca, sitas no Largo Borges Carneiro, n.º 3 G — 2610 -028 Amadora 
e disponível na página eletrónica daquela autarquia, a lista unitária de 
ordenação final do procedimento concursal com vista à ocupação de três 
postos de trabalho da carreira unicategorial de assistente operacional, 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado, referência D, para exercerem funções naquela autarquia, 
aberto mediante o Aviso n.º 4472/2015, publicado no Diário da Repú-


