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Bancada com 640 lugares sentados.
Quatro balneários para atletas e dois para árbitros.
Casas de banho públicas, arrecadações diversas e zona de bar.
3 — O Município poderá ainda autorizar a sua utilização para fins
culturais, recreativos, musicais e económicos, desde que o interesse
municipal e a ocasião justifiquem tal cedência.
Artigo 40.º
Condições específicas de utilização do gimnodesportivo
1 — Apenas é permitida a utilização com calçado apropriado ao tipo
de pavimento, assegurando as condições de higiene do mesmo.
2 — As instalações só podem ser utilizadas pelas entidades ou utentes
para tal autorizadas e com pagamento prévio do respetivo ingresso.
3 — Os utentes devem respeitar o regulamento de funcionamento e
as instruções que lhes forem dadas pelo pessoal de serviço sob pena de
lhes ser retirado o direito de permanência no recinto.
Artigo 41.º
Público
O espaço para o público está condicionado às bancadas existentes
no recinto, sendo o acesso às mesmas determinadas pela Câmara Municipal de Seia.

SECÇÃO II
Campo sintético futebol de 5
Artigo 42.º
Finalidade e definição
1 — As instalações do campo sintético de futebol de 5, situado no
Complexo Desportivo Municipal n.º 3, destinam-se fundamentalmente
à prática e divulgação da modalidade de futebol de 5.
2 — As instalações são constituídas por um campo de futebol de 5
em relva sintética, com dimensões 40 m x 20 m e com iluminação
artificial.
3 — As instalações do campo sintético de futebol de 5, são apoiadas
pelos balneários do Gimnodesportivo Municipal Padre Martinho.
Artigo 43.º
Condições específicas de utilização do gimnodesportivo
1 — Apenas é permitida a utilização com calçado apropriado ao tipo
de pavimento, assegurando as condições de higiene do mesmo.
2 — As instalações só podem ser utilizadas pelas entidades ou utentes
para tal autorizadas e com pagamento prévio do respetivo ingresso.
3 — Os utentes devem respeitar o regulamento de funcionamento e
as instruções que lhes forem dadas pelo pessoal de serviço sob pena de
lhes ser retirado o direito de permanência no recinto.
Artigo 44.º
Público
O espaço para o público está condicionado às bancadas existentes
no recinto, sendo o acesso às mesmas determinadas pela Câmara Municipal de Seia.

CAPÍTULO V
Disposições Finais
Artigo 45.º
Aplicação
Compete aos funcionários da autarquia zelarem pela observância e
cumprimento deste Regulamento.
Artigo 46.º
Contraordenação
1 — Sem prejuízo das contraordenações previstas e puníveis na Lei
n.º 39/2012, no Decreto-Lei n.º 141/2009, na Lei n.º 52/2013, de 25 de
julho e na demais legislação aplicável, o incumprimento das disposições
do presente Regulamento constitui contraordenação punível com coima
graduada entre € 25 e € 300, no caso de o infrator ser pessoa singular, e
de € 50 a € 600, no caso de o infrator ser pessoa coletiva.

2 — As coimas constituem receita exclusiva do Município de Seia.
3 — Para além da coima, podem ser aplicadas ao infrator as seguintes
sanções acessórias:
a) Apreensão dos objetos usados na prática da contraordenação;
b) Interdição de utilização das instalações desportivas por um período
máximo de 2 anos, contados desde a data da notificação da decisão
condenatória.
4 — O processo de contraordenação decorrente da aplicação do presente artigo obedecerá aos termos previstos na legislação em vigor.
Artigo 47.º
Livro de Reclamações
Em todas as instalações desportivas municipais existirá um livro de
reclamações.
Artigo 48.º
Dúvidas e Omissões
As dúvidas ou omissões resultantes deste regulamento serão apreciadas e esclarecidas pela Câmara Municipal de Seia.
Artigo 49.º
Norma revogatória
O presente regulamento revoga o Regulamento de Cedência e Utilização das Instalações Desportivas do Município de Seia, bem como
todas as normas, posturas ou deliberações anteriores que com ele sejam
conflituantes.
Artigo 50.º
Entrada em vigor
Este regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação
nos termos legais.
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MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Aviso n.º 5136/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de nove postos de trabalho de assistente operacional (condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais) da carreira geral de
assistente operacional.
Homologação da lista unitária de ordenação final
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios dos
Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara através
do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, e nos termos do disposto no artigo 36.º, n.os 4 a 6, 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, torna-se
público que a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal
comum para ocupação de nove postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de assistente operacional (condutor de máquinas pesadas e veículos especiais) da carreira
geral de assistente operacional, aberto por aviso n.º 1373/2018, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 20, em 29/01/2018 e na Bolsa de
Emprego, em 29/01/2018 com o código de oferta n.º OE201801/0354, foi
homologada por meu despacho de 26/02/2019, encontrando-se a mesma
afixada em local visível e público da Divisão de Recursos Humanos, sita
na Praça do Brasil n.º 17, em Setúbal, e disponibilizada na página da
Internet em www.mun-setubal.pt.
Mais se torna público, nos termos dos n.os 4 e 5 do supra citado artigo 36.º, de que todos os candidatos admitidos ao presente procedimento
concursal foram notificados do correspondente ato de homologação da
lista de ordenação final e de que a mesma se encontra afixada nestes
serviços e disponibilizada na página eletrónica do Município.
O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.
27 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
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Aviso n.º 5137/2019
Pessoal desligado do serviço
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios
dos Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara

