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b) Declaração de concordância do organismo a que pertence;
c) Quatro (4) exemplares de curriculum vitae;
d) Certificado comprovativo do grau de especialista em Pediatria
Médica ou documento equivalente.

CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA
DE GAIA/ESPINHO, E. P. E.

16 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações
do Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar de São
João, EPE, sito na Alameda Professor Hernâni Monteiro, 4200-319 Porto,
bem como na página eletrónica www.chsj.pt.

Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E., de 04/09/2014, foi nomeada,
nos termos do n.º 4 do artigo 36.º do Regulamento Interno, Diretora
do Serviço de Urgência e Emergência Médica a Dra. Maria de Fátima
dos Santos Lima, Assistente Graduada de Anestesiologia, com efeitos
a 04/09/2014.

13 de janeiro de 2015. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Renato Garrido Matos.
208360337

13 de janeiro de 2015. — O Presidente do Conselho de Administração,
Prof. Doutor Silvério dos Santos Brunhoso Cordeiro.
208360442

Deliberação n.º 87/2015

PARTE H
MUNICÍPIO DA AZAMBUJA
Declaração de retificação n.º 69/2015
Luís Manuel Abreu de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de
Azambuja, torna público que a Declaração de retificação n.º 20/2015,
publicada na 2.ª série do Diário da República, n.º 5, de 8 de janeiro de
2015, é pela presente declaração anulada, por já ter sido anteriormente
publicada pela Declaração de retificação n.º 12/2015.
9 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís Manuel Abreu de Sousa.
208357081

na página da Internet do Município (www.municipio-portodemos.pt)
ou no Gabinete de Apoio Jurídico desta Câmara Municipal, durante as
horas normais de expediente, e sobre ele serem formuladas por escrito,
as observações tidas por convenientes, dirigidas ao Presidente da Câmara
Municipal de Porto de Mós.
12 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Salgueiro.
Projeto de Regulamento de Serviço de Abastecimento
Público de Água
Enquadramento Geral

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
Aviso n.º 822/2015
Aviso da lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 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, torna-se público que foi homologada, por meu despacho datado de
19/12/2014, a lista unitária de ordenação final dos candidatos, relativa ao
procedimento concursal comum para contratação em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 1 posto de
trabalho da carreira/categoria de técnico superior, área de atividade —
biblioteca e documentação, aberto pelo aviso n.º 9199/2014, publicitado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2014.
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada no Placar do Serviço de Recursos Humanos desta autarquia e disponível para consulta na página eletrónica da Câmara Municipal de Bragança www.cm-braganca.pt/.
06 de janeiro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Hernâni
Dinis Venâncio Dias, Dr.
308344583

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS
Aviso n.º 823/2015
João Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós:
Torna público que, por deliberação da Câmara Municipal tomada em
reunião ordinária realizada em 18 de dezembro de 2014 e nos termos do
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de dezembro, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, durante o período de 30 dias a
contar da data da publicação do presente Aviso no Diário da República, é
submetido a inquérito público o “Projeto de Regulamento de Serviço de
Abastecimento Público de Água”, durante o qual, poderá ser consultado

O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que aprova o regime
jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos,
obriga que as regras da prestação do serviço aos utilizadores constem
de um regulamento de serviço, cuja aprovação compete à respetiva
entidade titular.
O regulamento de serviço, por ser um instrumento jurídico com
eficácia externa, constitui a sede própria para regulamentar os direitos
e as obrigações da Entidade Gestora e dos utilizadores no seu relacionamento, sendo mesmo o principal instrumento que regula, em concreto, tal relacionamento. Os contratos de fornecimento e de recolha
celebrados com os utilizadores correspondem a contratos de adesão,
cujas cláusulas contratuais gerais decorrem, no essencial, do definido
no regulamento de serviço.
Estando em causa serviços públicos essenciais, é especialmente importante garantir que a apresentação de tais regras seja feita de forma
clara, adequada, detalhada e de modo a permitir o efetivo conhecimento,
por parte dos utilizadores, do conteúdo e da forma de exercício dos
respetivos direitos e deveres.
Em cumprimento de uma exigência do artigo 62.º do Decreto-Lei
n.º 194/2009, de 20 de agosto, a Portaria n.º 34/2011, de 13 de janeiro,
veio estipular o conteúdo mínimo dos regulamentos de serviço, identificando um conjunto de matérias que neles devem ser reguladas.

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no
artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, do Decreto
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, e da Lei n.º 2/2007, de 15 de
janeiro, com respeito pelas exigências constantes da Lei n.º 23/96, de
26 de julho e, ainda, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007,
de 27 de agosto, e do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, todos
na redação em vigor.

