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2 — O presente regulamento e o anexo serão afixados em locais 
bem visíveis nas instalações do complexo das Piscinas Municipais de 
Pinhel.

3 — Em todas as instalações das Piscinas Municipais serão adotadas 
todas as providências de ordem sanitária indicadas pela Direção -Geral 
de Saúde e pelas demais entidades competentes.

4 — Não é da responsabilidade da Câmara Municipal de Pinhel a 
guarda de valores monetários ou objetos de uso pessoal (ex: relógios, 
anéis, fios, pulseiras, brincos ou outros).

5 — Os utentes encontram -se cobertos pelo seguro de responsabi-
lidade civil e acidentes pessoais previstos no Decreto -Lei n.º 10/2009 
de 12 de janeiro.

6 — Compete à Câmara Municipal de Pinhel zelar pela obser-
vância deste regulamento e pela manutenção e conservação das 
instalações.

Artigo 32.º

Dúvidas e omissões
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação do presente 

regulamento, serão resolvidas pela Câmara Municipal de Pinhel depois 
de ouvido o técnico/coordenador das Piscinas Municipais.

Artigo 33.º

Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente regulamento ficam revogadas 

todas as disposições constantes de regulamentos, posturas ou normas 
internas deste Município, que disponham sobre as mesmas matérias e 
que com ele estejam em contradição.

Artigo 34.º

Entrada em vigor
As disposições contidas neste regulamento entrarão em vigor no 

dia útil imediato à publicação do mesmo na 2.ª série do Diário da 
República.

02 -03 -2018. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel Saraiva Ventura.

ANEXO

Preços a praticar pela utilização das piscinas cobertas
 e descobertas e constantes da tabela de taxas

ANEXO

Valor a cobrar aos utilizadores da piscina
 municipal coberta

Regime livre:

Entradas com direito a banhos livres: — (por período de utiliza-
ção — 60 minutos)

Criança devidamente acompanhadas até aos 5 anos — grátis
Crianças (5 aos 17 anos)  — 1,80 €
Utentes (10 aos 64 anos) — 2,00 €
Séniores (+ de 65 anos) — 1,80 €
12 entradas crianças —  18,00 €
12 entradas adultos —  20,00 €
12 entradas reformado —  18,00 €
Cartão —  3,00 €

Aprendizagem de natação:

Inscrição — Taxa anual —  25,00 €
Bebés — (1 aula por semana) — 15,00 €
Crianças — (dos 4 aos 17 anos):

1 aula por semana —  12,00 €
2 aulas por semana —  16,00 €

Adultos — (dos 18 aos 64 anos):

1 aula por semana —  15,00 €
2 aulas por semana —  20,00 €

 MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO

Aviso n.º 4159/2018

Afetação ao domínio público de áreas integrantes do espaço
denominado “Recinto da Feira Semanal”, sito

na freguesia da Póvoa de Lanhoso — Nossa Senhora do Amparo

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, torna público, para os devidos efeitos que a As-
sembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, em sessão ordinária realizada 
no dia 28 de fevereiro de 2018, aprovou por unanimidade, a proposta da 
Câmara Municipal para afetação ao domínio público de áreas integrantes 
do espaço denominado “Recinto da Feira Semanal”, sito na freguesia 
da Póvoa de Lanhoso — Nossa Senhora do Amparo.

14 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311205267 

 Aviso n.º 4160/2018

Projeto de Regulamento de Atividade de Transporte
de Aluguer em Veículos

Ligeiros de Passageiros — Transporte em Táxi

Avelino Adriano Gaspar da Silva, Presidente da Câmara Munici-
pal da Póvoa de Lanhoso, torna público, ao abrigo da competência 
que lhe confere a alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que se encontra em fase 
de consulta pública, o projeto de Regulamento de Atividade de Trans-
porte de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros — Transporte 
em Táxi, aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal, em 
08 de março de 2018.

O projeto de Regulamento estará disponível, nas horas de expediente, 
da Divisão de Gestão Administrativa desta Câmara Municipal e no 
sítio do Município (www.mun -planhoso.pt) para efeitos de recolhas de 
sugestões de todos os interessados.

A apresentação de sugestões, bem como a apresentação de informações 
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas, no âmbito do 
respetivo procedimento de elaboração, devem ser formuladas por escrito 
e enviadas à Câmara Municipal, dirigidas ao Presidente da Câmara, 
durante trinta dias, contados a partir do dia de publicação do presente 
aviso no Diário da República.

14 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Avelino 
Adriano Gaspar da Silva.

311204968 

Séniores — (mais de 65 anos):

1 aula por semana — 12,00 €
2 aulas por semana —  16,00 €

Aulas de grupo (hidroginástica, ginástica aquática, etc.):

Adultos — (dos 18 aos 64 anos):

1 aula por semana —  15,00 €
2 aulas por semana —  20,00 €

Séniores — (mais de 65 anos):

1 aula por semana —  12,00 €
2 aulas por semana —  16,00 €

Valor a cobrar aos utilizadores da piscina
 municipal descoberta

Utilizadores com idades de 0 aos 12 anos — 0,50 €
Utilizadores com idade superior a 12 anos — 1,00 €

311206506 
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