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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELETRICIDADE, ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Aviso n.º 1224/2016
António Gonçalves Bragança Fernandes, Presidente do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia, faz público que:
Nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, por motivo de falecimento, o trabalhador Fernando Ricardo Oliveira Nogueira, Assistente Operacional (telefonista), colocado
na 4.ª/5.ª posição remuneratória e 4.º/5.º nível remuneratório, desligado
do serviço desde 26.09.2015 e por motivo de aposentação, o trabalhador
Fernando José Sousa Maia, Assistente Operacional (Motorista), colocado
na 4.ª/5.ª posição remuneratória e 4.º/5.º nível remuneratório, desligado
do serviço desde 01.10.2015.
27/01/2016. — O Presidente do Conselho de Administração, António
Gonçalves Bragança Fernandes.
309309366

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 1225/2016
Torna -se público que, nos termos dos n. os 4 e 5 do artigo 46.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o Conselho de Administra-

ção destes Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Vila Franca de Xira, na sua reunião de 9 de dezembro de 2015,
deliberou homologar a conclusão com sucesso do período experimental, dos trabalhadores destes Serviços, João Manuel Pereira
Sequeira, Nuno Ricardo Carvalho de Jesus e Ramiro José de Sousa
Quintans, na carreira/categoria de Assistente Operacional, Área
de Cabouqueiro, Carlos Alberto São Pedro Catarino, José Manuel
Pinheiro Rosa e Licínio Carlos Pinto Rocha, na carreira/categoria
de Assistente Operacional, Área de Canalizador, e Paulo Jorge
Inácio Gomes, na carreira/categoria de Assistente Operacional,
Área de Varejador.
O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído com sucesso conta para todos os efeitos legais na carreira e
categoria.
6 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração,
José António da Silva de Oliveira.
309273312
Aviso n.º 1226/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi celebrado contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Cristina
Maria Amaral Aurélio, na carreira e categoria de técnico superior, área
de contabilidade e administração, ficando posicionada na 2.ª posição
remuneratória a que corresponde o nível remuneratório 15, com efeitos
a 14 de dezembro de 2015.
O contrato em causa fica sujeito a um período experimental de 240 dias.
6 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração,
José António da Silva de Oliveira.
309273159

PARTE I
PCI — PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL
Regulamento n.º 122/2016
PCI — Paramédicos de Catástrofe Internacional publica para uso exclusivo das suas atividades o regulamento de uso do veículo de emergência médica SIV-Suporte Imediato de Vida, concebido com equipamento
capaz de medicar em operações de emergência, socorro humanitário e
cooperação para o desenvolvimento, a ser utilizado por todos os elementos institucionais tanto a nível nacional como internacional.
O presente regulamento atesta que a referida viatura deverá estar
devidamente equipada com material de suporte básico de vida, suporte
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avançado de vida, material de avaliação e estabilização quer nas vertentes de trauma e doença súbita, farmacologia, oxigenoterapia e todo
o restante material de emergência médica necessário ao exercício das
funções contempladas nos estatutos da PCI, nomeadamente as operações
de execução e coordenação levadas a cabo pela UOE — Unidade Operacional de Emergência — centradas no socorro humanitário em situações
de catástrofe, crise humanitária e cooperação para o desenvolvimento
tanto a nível nacional como internacional.
1 de dezembro de 2015. — O Presidente e Fundador dos PCI, Bruno
Reis Ferreira.
309301524
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