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 Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aviso n.º 7554/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, 
por despacho de 20 de outubro de 2011 do Presidente do Conselho 
Diretivo da AMA, IP e na sequência de procedimento concursal 
comum para constituição jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado na carreira e categoria de técnico superior, aberto pelo 
Aviso n.º 11947/2009, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 129, de 7 de julho, e após negociação do posicionamento remu-
neratório, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com Paula Sofia Cardeal da Costa Lopes 
Ávila Vasconcelos, sujeita a período experimental de 180 dias, 
conforme Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado na 
2.ª série do Diário da República, n.º 188, de 28 de setembro, sob a 
forma de acordo coletivo de carreiras e o Regulamento de extensão 
ao Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário 
da República n.º 142, de 2 de março de 2010, com efeitos a 1 de 
janeiro de 2012, ficando posicionada entre 2.ª e 3.ª posição remu-
neratória da carreira/categoria de técnico superior e entre 15.º e 19.º 
nível remuneratório da tabela remuneratória aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

3 de janeiro de 2012. — O Diretor do Departamento de Administração 
Geral da AMA, I. P., João Ribeiro.

206133103 

 Aviso n.º 7555/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, 
por despacho de 10 de janeiro de 2012 do Conselho Diretivo da 
AMA, I. P., e na sequência de procedimento concursal comum para 
constituição jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
na carreira e categoria de assistente técnico, aberto pelo Aviso 
n.º 19510/2011, publicado na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 189, de 30 de setembro, e após negociação do posicionamento 
remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, com Maria da Luz Ribeiro de 
Sousa Pereira, sujeita a período experimental de 120 dias, conforme 
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 188, de 28 de setembro, sob a forma 
de acordo coletivo de carreiras e o Regulamento de extensão ao 
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da 
República n.º 142, de 2 de março de 2010, com efeitos a 6 de feve-
reiro de 2012, ficando posicionada na 4.ª posição remuneratória da 
carreira/categoria de assistente técnico e no 9.º nível remuneratório 
da tabela remuneratória aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro.

6 de fevereiro de 2012. — O Diretor do Departamento de Adminis-
tração Geral, João Ribeiro.

206133047 

 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
e Arqueológico, I. P.

Declaração de retificação n.º 700/2012
Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 10503/2012, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 15 de maio de 2012, procede-
-se, através da presente declaração de retificação, à retificação do então 
publicado. Assim, onde se lê:

«1 — [...] com fundamento nos pareceres da Secção do Patrimó-
nio Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cul-
tura (SPAA — CNC), de 16/05/2007 e de 23/03/2010, é intenção do 
IGESPAR, I. P., propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura»

deve ler -se:
«1 — [...] com fundamento nos pareceres do Conselho Consultivo 

de 16/05/2007 e de 23/03/2010, é intenção do IGESPAR, I. P., propor 
a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura»
21 de maio de 2012. — O Diretor, Elísio Costa Santos Summa-

vielle.
206129881 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Secretaria-Geral

Despacho n.º 7489/2012
Pela Portaria n.º 112/2012, de 27 de abril, foi aprovada a estrutura 

nuclear da Secretaria -Geral e as competências das respetivas unidades 
orgânicas, bem como, fixado o limite máximo de unidades orgânicas 
flexíveis.

O presente despacho, define e implementa a estrutura flexível da 
Secretaria -Geral.

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 7.º n.º 1, 
alínea f) da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro na redação dada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro e 21°, n.os 5 e 8 da Lei n.º 4/2004, de 15 
de janeiro, na redação dada pelo artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 116/2011, 
de 5 de dezembro, tendo presente o estabelecido no artigo 8.º da Portaria 
n.º 112/2012 de 27 de abril, determino:

1 — Na Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e Finan-
ceiros (DSGRHF) é criada a Divisão de Gestão de Recursos Humanos 
(DGRH) e a Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF).

1.1 — À Divisão de Gestão de Recursos Humanos, compete:
a) Promover a aplicação das medidas de política de recursos humanos 

definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os 
serviços e organismos do Ministério na respetiva implementação;

b) Emitir pareceres em matéria de recursos humanos e criação ou 
alteração de mapas de pessoal;

c) Programar e acompanhar as ações de recrutamento, seleção e 
acolhimento de pessoal;

d) Assegurar o processamento das remunerações do pessoal dos gabi-
netes dos membros do Governo, dos trabalhadores da Secretaria -Geral, 
bem como dos órgãos, serviços, comissões e grupos de trabalho a que 
preste apoio;

e) Promover e organizar o processo de aplicação do SIADAP no 
âmbito da Secretária -geral e assegurar a elaboração do relatório síntese 
da aplicação do sistema de avaliação ao nível do Ministério;

f) Elaborar o balanço social da Secretaria -Geral e o balanço social 
consolidado do Ministério;

g) Organizar e manter atualizado o cadastro dos trabalhadores a seu 
cargo, bem como o registo e o controlo da assiduidade;

h) Assegurar a execução de todos os procedimentos administrativos 
relacionados com o pessoal dos gabinetes dos membros do Governo, 
da Secretaria -Geral, bem como das demais estruturas e serviços a que 
preste apoio;

i) Praticar os atos de administração relativos ao pessoal em situação 
de mobilidade especial que lhe esteja afeto e assegurar a articulação 
com a entidade gestora da mobilidade;

j) Analisar os processos de acidentes de trabalho e doenças profis-
sionais, face ao regime jurídico e legislação complementar aplicável 
aos organismos da Administração Pública sem autonomia financeira ou 
receitas próprias bem como processar as correspondentes despesas;

k) Assegurar o serviço de receção, classificação registo e distribuição 
interna da correspondência entrada na Secretaria -Geral, bem como, o ser-
viço de expedição da correspondência dos gabinetes governamentais, da 
Secretaria -Geral, comissões e grupos de trabalho aos quais preste apoio;

1.2 — A Divisão de Gestão de Recursos Humanos, integra a Secção 
de Administração de Pessoal e Expediente, a Secção de Remunerações, 
o Núcleo do SME (Pessoal em situação de mobilidade especial) e o 
Núcleo de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais.

1.2.1 — À Secção de Administração de Pessoal e Expediente, compete 
garantir os procedimentos administrativos, nas vertentes de recursos 
humanos e expediente, relativamente às competências constantes das 
alíneas a) a c) e e) a h) e k) do n.º 1.1;

1.2.2 — À Secção de Remunerações, compete garantir os procedimen-
tos relativamente à competência referida na alínea d) do n.º 1.1;

1.2.3 — Ao Núcleo do SME (Pessoal em situação de mobilidade 
especial), compete garantir os procedimentos técnicos e administrativos 
relativamente à competência referida na alínea i) do n.º 1.1;

1.2.4 — Ao Núcleo de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, 
compete garantir os procedimentos técnicos e administrativos relativa-
mente à competência referida na alínea j) do n.º 1.1.

1.3 — À Divisão de Planeamento e Gestão Financeira compete:
a) Elaborar, tendo em consideração o plano de atividades anual, as 

propostas de orçamento dos gabinetes dos membros do Governo, da 
Secretaria -Geral, bem como as dos serviços, comissões e grupos de 
trabalho a que presta apoio;

b) Assegurar a execução dos orçamentos sob a sua responsabilidade, 
garantindo todos os procedimentos técnicos, administrativos e con-




