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(ii) Autorizar a realização de despesas com obras públicas, locação 
e aquisição de bens e serviços até ao limite de EUR 74.999,00, deci-
dir sobre o procedimento a adoptar e nomear comissões necessárias à 
prossecução do mesmo, bem como praticar os demais actos subsequen-
tes da competência do órgão competente para a decisão de contratar, 
salvaguardadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis e no 
âmbito dos serviços das suas áreas de competência;

(iii) Autorizar despesas com seguros de acidentes de trabalho, legal-
mente exigidos.

c) Na área de gestão do pessoal:
(i) Dinamizar e acompanhar o processo de avaliação do mérito dos 

funcionários, garantindo a aplicação uniforme do regime de avaliação 
no âmbito da AMA, I. P.;

(ii) Garantir a elaboração e actualização do diagnóstico de necessi-
dades de formação da AMA, I. P. e, com base neste, a elaboração do 
respectivo plano de formação, individual ou em grupo, bem como efec-
tuar a avaliação dos efeitos da formação ministrada ao nível da eficácia 
do serviço e do impacte do investimento efectuado;

(iii) Autorizar a inscrição e participação de trabalhadores em cursos de 
formação ou outras iniciativas semelhantes que se encontrem previstas 
no plano anual de formação da AMA, I. P., bem como em congressos, 
reuniões, seminários e colóquios, nas áreas de competência que lhe 
hajam sido atribuídas pelo conselho directivo, que ocorram dentro ou 
fora do território nacional, e o pagamento das necessárias deslocações 
e outras despesas legalmente devidas;

(iv) Determinar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno, em 
dias de descanso e em feriados;

(v) Decidir em matéria de duração e organização do tempo de trabalho, 
salvaguardadas as restrições legais aplicáveis;

(vi) Adoptar os horários de trabalho mais adequados ao funcionamento da 
AMA, I. P., observados os condicionalismos legais, bem como estabelecer 
os instrumentos e práticas que garantam o controlo efectivo da assiduidade;

(vii) Autorizar a condução de viaturas oficiais por funcionários que não 
possuam categoria de motorista, nos termos do disposto nos artigos 1.º, 
n.º 2 e 2.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 490/99, de 17 de Novembro;

(viii) Autorizar a utilização em serviço de veículos próprios de 
trabalhadores, nos termos do disposto no artigo 20.º do Decreto -Lei 
n.º 106/98, de 24 de Abril;

(ix) Autorizar deslocações em serviço, nos termos do disposto no 
Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de Abril, bem como o processamento dos 
correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes ou de 
títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não, salvo as 
que se realizem no estrangeiro;

(x) Praticar todos os actos relativos à aposentação do pessoal, salvo no 
caso de aposentação compulsiva, e, em geral, todos os actos respeitantes ao 
regime de segurança social, incluindo os referentes a acidentes em serviço;

(xi) Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os funcionários 
tenham direito, nos termos da lei.

6 — Nos termos do disposto no artigo 23.º, n.º 3 da Lei n.º 3/2004, 
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e 
pelos Decretos -lei n.º 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 
de Abril, e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e no artigo 8.º, 
n.º 2 do Decreto -Lei n.º 116/2007, de 27 de Abril, a AMA, I. P. vincula-
-se pela assinatura do presidente do conselho directivo, pela assinatura 
conjunta de dois dos seus membros, pela assinatura de mandatários 
especialmente designados ou pela assinatura conjunta de um membro 
do conselho directivo e um dirigente, devidamente mandatados pelo 
conselho directivo.

7 — A presente deliberação produz efeitos a partir de 25 de Novem-
bro de 2010.

25 de Novembro de 2010. — O Conselho Directivo da AMA, I. P.: 
Elísio Borges Maia — Gonçalo Caseiro — Rita Granado Antunes.
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 Centro Jurídico

Despacho (extracto) n.º 18779/2010
Por despacho da Directora do CEJUR, de 9 de Dezembro de 2010, foi 

autorizada a cessação de funções com efeitos a 31 de Dezembro de 2010, a 
seu pedido, da licenciada Madalena Santiago Sutcliffe, nomeada consultora do 
CEJUR — Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, em re-
gime de comissão de serviço e de exclusividade, pelo Despacho n.º 7884/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 5 de Maio de 2010.

13 de Dezembro de 2010. — O Chefe da Equipa Multidisciplinar 
Diplomas, José Manuel Bento Ferreira de Almeida.
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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DA SAÚDE
Despacho n.º 18780/2010

A orgânica do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED, I. P.), prevê a existência de um 
fiscal único, nos termos da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro.

Nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, o fiscal 
único é nomeado por despacho conjunto dos Ministros das Finanças 
e da tutela obrigatoriamente de entre revisores oficiais de contas ou 
sociedades de revisores oficiais de contas.

Assim, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, 
determina-se:

1 — Nomear como fiscal único do INFARMED, I. P., Vítor Almeida 
e Associados, SROC, L.da, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 
n.º 191, representada por Vítor Manuel Batista de Almeida, revisor 
oficial de contas inscrito na respectiva lista com o n.º 691, pela Ordem 
dos Revisores Oficiais de Contas.

2 — O mandato referido no número anterior tem a duração de três anos.
3 — A remuneração ilíquida do fiscal único é fixada em 20 % do 

vencimento mensal base auferida pelo presidente do conselho directivo 
do INFARMED, I. P.

4 — A remuneração referida no número anterior é paga em 12 men-
salidades e não inclui outras componentes remuneratórias inerentes 
ao estatuto dos membros do conselho directivo do INFARMED, I. P., 
designadamente despesas de representação.

10 de Dezembro de 2010. — O Ministro de Estado e das Finanças, 
Fernando Teixeira dos Santos. — A Ministra da Saúde, Ana Maria 
Teodoro Jorge.
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 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretaria-Geral

Aviso n.º 26593/2010

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final relativa ao 
procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira de técnico superior do mapa de pessoal da Secretaria-
-Geral do Ministério da Defesa Nacional, aberto por aviso n.º 11547/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 112, de 11 de Junho, 
homologada por despacho do Sr. Secretário -Geral de 28 de Outubro.

Candidatos aprovados: 

Nome Resultado

Ana Catarina de Brito Palma Mendonça   . . . . . . . . . . . . 16,45 
João Nuno Navarro Monteiro Baptista Coelho . . . . . . . . 14,17 
Ana Margarida Figueiredo Passos Ramos   . . . . . . . . . . . 13,93 
Rúben Filipe de Sousa Coelho   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,55 
Marta Isabel de Matos Gonçalves . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,63 

 Candidatos excluídos:
Carla Isabel Gonçalves Mucha (b);
Filipa Cassiano Marques Pereira (a);
Filipa Delgado dos Reis Valério (b);
Mafalda Sofia Santos Morgado Rodrigues (c);
Maria Cláudia Melo Alves  (b).

(a) Candidato excluído por ter obtido valoração inferior a 9,5 na 
prova de conhecimentos.

(b) Candidato excluído por não ter comparecido à prova de conhe-
cimentos.

(c) Candidato excluído por não ter comparecido à entrevista profis-
sional de selecção.

(d) Candidato excluído por ter obtido valoração inferior a 9,5 na 
entrevista profissional de selecção.

Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional, 3 de Novembro 
de 2010. — O Secretário -Geral, José de Barros.
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