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Despacho n.o 12 604/2005 (2.a série). — Os centros distritais
de segurança social do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS), são
os serviços responsáveis, ao nível de cada um dos distritos, pela execução das medidas necessárias ao desenvolvimento, concretização e
gestão das prestações do sistema de segurança social, sendo os respectivos directores nomeados sob proposta do conselho directivo
daquele Instituto.
O licenciado Mário Manuel Guedes Teixeira Ruivo reúne, nos termos do regulamento do pessoal dirigente e chefias do ISS, aprovado
pelo despacho n.o 11 464/2001, publicado no Diário da República,
2.a série, de 30 de Maio de 2001, na redacção que lhe foi dada pelo
despacho n.o 18 006/2002, publicado no Diário da República, 2.a série,
de 12 de Agosto de 2002, bem como nos termos do disposto na Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, para além dos requisitos gerais para
o exercício de funções dirigentes, as características especificamente
adequadas ao desempenho do cargo, dado o seu perfil curricular e
profissional, nomeadamente quanto à actividade por si desenvolvida
na Administração Pública.
Assim, considerando a proposta apresentada pelo conselho directivo
do ISS, ao abrigo e nos termos do disposto no n.o 4 do artigo 29.o
dos Estatutos do ISS, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 316-A/2000,
de 17 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 112/2004, de 13 de Maio, e das competências que me foram delegadas pelo despacho n.o 10 847/2005, de 28 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, de 13 de Maio de 2005, determino
o seguinte:
1 — É nomeado director do Centro Distrital de Segurança Social
de Coimbra o licenciado Mário Manuel Guedes Teixeira Ruivo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de Maio
de 2005.
20 de Maio de 2005. — O Secretário de Estado da Segurança Social,
Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.
Curriculum vitae
(síntese biográfica)
Mário Manuel Guedes Teixeira Ruivo, nascido em 23 de Março
de 1960, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Desde Novembro de 2004 esteve a desempenhar as funções de administrador, vogal não executivo, da Águas
do Mondego, Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Águas
e Saneamento, S. A. Desde Novembro de 2002 que exerce funções
de advogado em nome individual. De Março de 2001 até Setembro
de 2002 desempenhou o cargo de director do Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social de Coimbra. De Setembro de 1999
até Fevereiro de 2001 desempenhou o cargo de adjunto do governador
civil de Coimbra. Entre 1992 e 1999 exerceu as funções de director
da Escola Profissional da Lousã. De 1987 até Setembro de 1992 foi
adjunto na Câmara Municipal da Lousã.
Despacho n.o 12 605/2005 (2.a série). — Os centros distritais
de segurança social do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS), são
os serviços responsáveis, ao nível de cada um dos distritos, pela execução das medidas necessárias ao desenvolvimento, concretização e
gestão das prestações do sistema de segurança social, sendo os respectivos directores nomeados sob proposta do conselho directivo
daquele Instituto.
A licenciada Maria do Carmo Antunes da Silva reúne, nos termos
do Regulamento do Pessoal Dirigente e de Chefia do ISS, aprovado
pelo despacho n.o 11 464/2001, publicado no Diário da República,
2.a série, de 30 de Maio de 2002, na redacção que lhe foi dada pelo
despacho n.o 18 006/2002, publicado no Diário da República, 2.a série,
de 12 de Agosto de 2002, bem como nos termos do disposto na Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, para além dos requisitos gerais para
o exercício de funções dirigentes, as características especificamente
adequadas ao desempenho do cargo, dado o seu perfil curricular e
profissional, nomeadamente quanto à actividade por si desenvolvida
na Administração Pública.
Assim, considerando a proposta apresentada pelo conselho directivo
do ISS, ao abrigo e nos termos do disposto no n.o 4 do artigo 29.o
dos Estatutos do ISS, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 316-A/2000,
de 17 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 112/2004, de 13 de Maio, e das competências que me foram delegadas pelo despacho n.o 10 847/2005, de 28 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, de 13 de Maio de 2005, determino
o seguinte:
1 — É nomeada directora do Centro Distrital de Segurança Social
de Braga a licenciada Maria do Carmo Antunes da Silva.
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2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de Maio
de 2005.
20 de Maio de 2005. — O Secretário de Estado da Segurança Social,
Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.
ANEXO
Curriculum vitae
(síntese biográfica)
Maria do Carmo Antunes da Silva, casada, licenciou-se em Direito
pela Universidade de Coimbra em 1973. Actualmente, é assessora
principal do Instituto de Segurança Social, I. P. Desempenhou as
funções de directora da Delegação do Porto do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social de Janeiro de 2001 a 8 de Novembro
de 2002. Foi chefe da Divisão de Auditoria do ex-Centro Regional
de Segurança Social do Norte de Novembro de 1993 a Maio de 1996
e vogal do conselho directivo entre Maio de 1996 e Dezembro de
2000. Directora dos Serviços Administrativos, em regime de substituição, do ex-Centro Regional de Segurança Social de Braga, de Março
de 1990 a Janeiro de 1992.
Despacho n.o 12 606/2005 (2.a série). — Os centros distritais
de segurança social do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS), são
os serviços responsáveis, ao nível de cada um dos distritos, pela execução das medidas necessárias ao desenvolvimento, concretização e
gestão das prestações do sistema de segurança social, sendo os respectivos directores nomeados sob proposta do conselho directivo
daquele Instituto.
A licenciada Maria de Fátima Alves de Aguiar Lopes reúne, nos
termos do Regulamento do Pessoal Dirigente e de Chefia do ISS,
aprovado pelo despacho 11 464/2001 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, de 30 de Maio de 2001, na redacção que
lhe foi dada pelo despacho n.o 18 006/2002 (2.a série), publicado no
Diário da República, 2.a série, de 12 de Agosto de 2002, bem como
nos termos do disposto na Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, para
além dos requisitos gerais para o exercício de funções dirigentes, as
características especificamente adequadas ao desempenho do cargo,
dado o seu perfil curricular e profissional, nomeadamente quanto
à actividade por si desenvolvida na Administração Pública.
Assim, considerando a proposta apresentada pelo conselho directivo
do ISS, ao abrigo e nos termos do disposto no n.o 4 do artigo 29.o
dos Estatutos do ISS, aprovados pelo Decreto-Lei n.o 316-A/2000,
de 17 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 112/2004, de 13 de Maio, e das competências que me foram delegadas no despacho n.o 10 847/2005 (2.a série), de 28 de Abril, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 13 de Maio de 2005, determino
o seguinte:
1 — É nomeada directora do Centro Distrital de Segurança Social
de Setúbal a licenciada Maria de Fátima Alves de Aguiar Lopes.
2 — Para o efeito é a mesma requisitada ao Instituto de Reinserção
Social.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de Maio
de 2005.
23 de Maio de 2005. — O Secretário de Estado da Segurança Social,
Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.
ANEXO
Curriculum vitae
(síntese biográfica)
Maria de Fátima Alves de Aguiar Lopes, nascida em 27 de Julho
de 1956, licenciou-se em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa em 1982; 2.o ano do curso de terapia
familiar, da Sociedade Portuguesa de Terapias Familiares (1993-1994)
e frequência de pós-graduação em Gestão de Administração Pública,
pela Universidade de Évora. Desde Fevereiro de 2003 desempenha
as funções de assessora da presidente da Câmara Municipal de Montijo; foi delegada regional do Instituto Português da Juventude (IPJ)
em Setúbal, de 9 de Julho de 1996 a Outubro de 2002; responsável
pela dinamização e coordenadora do processo de constituição das
«comissões de protecção de menores», no distrito de Setúbal, de 1992
a 1996; membro da equipa técnica do Projecto VIDA, como representante da justiça, de 1992 a 1996; de 1 de Julho de 1990 a 1 de
Junho de 1992 integra a equipa técnica de implementação dos Serviços
de Apoio à Vítima em Portugal; de 1 de Junho de 1992 a 8 de Julho
de 1996 integra a equipa técnica superior da Equipa de Menores
de Setúbal; foi responsável da disciplina de Sociologia da Educação
no curso de Educadoras de Infância da Escola Maria Ulrich,
1983-1985; técnica superior do Instituto de Reinserção Social de 3 de
Julho de 1989 a 31 de Junho de 1990 (apoio técnico ao Tribunal
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de Círculo da Comarca de Setúbal); é técnica da carreira técnica
superior do quadro do Instituto de Reinserção Social, Ministério da
Justiça, desde 1988.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 12 607/2005 (2.a série). — Por despachos do secretário-geral-adjunto do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social e do presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Alentejo, respectiamente de 20 de
Abril e de 3 de Maio de 2005:
Maria do Rosário Galhanas Batista Rodrigues Pires, técnica de informática do grau 1, nível 2, do quadro da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Alentejo — transferida para o quadro de pessoal desta Secretaria-Geral, ao abrigo do artigo 25.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção que
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, conjugado com a alínea b) do n.o 2.2 da Resolução do Conselho de
Ministros n.o 12/2001, de 8 de Fevereiro, republicada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.o 16/2002, de 28 de Janeiro, em lugar
aditado ao respectivo quadro de pessoal. Exonerada do lugar de
origem a partir da data da aceitação do novo lugar. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Maio de 2005. — A Secretária-Geral, Maria Manuel Godinho.
Despacho n.o 12 608/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
20 de Maio de 2005:
Graça Maria Carvalho de Almeida e Maria Irene Gomes Borges de
Campos Costa — nomeadas definitivamente, após concurso, assessoras do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do ex-MTS, actual
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, sendo exoneradas
do lugar de origem a partir da data da aceitação do novo lugar.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Maio de 2005. — A Secretária-Geral, Maria Manuel Godinho.

Casa Pia de Lisboa, I. P.
Despacho (extracto) n.o 12 609/2005 (2.a série). — Por despacho da provedora da Casa Pia de Lisboa, I. P., de 14 de Abril
de 2005, é nomeada, em comissão de serviço, chefe da Divisão de
Aprovisionamento e Logística a licenciada Maria Alexandra Bento
Pires Videira.
Nota curricular
Habilitações académicas — licenciatura em Gestão, pela Universidade
Internacional.
Frequência de diversos cursos de formação, com carácter técnico,
com vista ao aperfeiçoamento ou aquisição de novos conhecimentos.
Como técnica superior de 1.a classe do quadro do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P., desempenhou as seguintes
funções:
Planeamento, análise e desenvolvimento do sistema SIF/SAP;
Migração de ficheiros;
Parametrização do módulo de MM no sistema SIF/SAP;
Elaboração dos manuais do utilizador;
Implementação do sistema SIF/SAP em toda a segurança social;
Formação aos utilizadores da segurança social;
Apoio aos utilizadores;
Manutenção evolutiva do sistema.
19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão e Administração, Álvaro Eduardo da Costa Amaral.
Despacho (extracto) n.o 12 610/2005 (2.a série). — Por despacho da provedora da Casa Pia de Lisboa, I. P., de 4 de Fevereiro
de 2005, é nomeado, em comissão de serviço, chefe de divisão de
Educação e Ensino o licenciado Pedro Jorge de Sousa Pinto de
Figueiredo.
Nota curricular
1 — Professor do quadro de escola da Escola Secundária com
3.o Ciclo Stuart de Carvalhais, em Massamá, desde 1997.
2 — Habilitações académicas e profissionais — licenciatura em
Design de Comunicação pela F. B. A. L. Profissionalização para a
docência do 5.o grupo do 3.o ciclo e secundário, com a classificação
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de 16,5 valores, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
de Lisboa.
3 — Cargos e funções exercidas na actividade profissional:
1990 a 1996 — professor do 3.o ciclo do ensino básico e secundário;
1996 a 1999 — requisitado no Centro da Área Educativa de
Lisboa;
1999 a 2000 — coordenador-adjunto do CAE de Lisboa, responsável pelos sectores técnico-pedagógico, rede escolar, ensino
recorrente, recursos materiais, desporto escolar e acesso ao
ensino superior. Co-responsável da equipa de apoios educativos e ECAE;
2000 a 2001 — requisitado na Direcção Regional de Educação
de Lisboa;
2001 a 2003 — requisitado no CAE de Lisboa Ocidental;
2003 até à presente data — requisitado na Direcção Regional
de Educação de Lisboa, assessor da direcção, coordenador
do gabinete de segurança para os estabelecimentos de educação e ensino.
4 — Actividades no âmbito do Ministério da Educação:
Membro do Conselho Local de Educação de Sintra; representante da DREL: nos conselhos municipais de Educação de
Almada, Moita, Palmela e Seixal; na comissão executiva da
Comissão Distrital de Segurança Rodoviária de Lisboa e de
Setúbal, no Conselho Municipal de Segurança de Lisboa e
de Odivelas; no Departamento de Protecção Civil, Segurança
e Tráfego das Câmaras Municipais de Lisboa e de Odivelas;
no regulamento geral de segurança contra incêndios em edifícios; na SGME para a Segurança nas Escolas na elaboração
do «Manual de utilização, manutenção e segurança das escolas»; nos projectos ambientais do IPA; nos projectos do património histórico do ensino e da educação; na Direcção-Geral
dos Recursos Florestais, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Responsável pelas jornadas de prevenção «Escolas e segurança — 2004». Delegado na Protecção
Civil de Lisboa para os eventos do Rock in Rio e Euro 2004.
Participação com intervenções em diversos seminários, colóquios,
encontros e outras sessões públicas.
19 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão e Administração, Álvaro Eduardo da Costa Amaral.
Despacho (extracto) n.o 12 611/2005 (2.a série). — Por despacho da provedora da Casa Pia de Lisboa, I. P., de 16 de Maio
de 2005, foi renovada a comissão de serviço à licenciada Sandra Clara
Calheiros Mendes Marques Santos, com efeitos a partir de 25 de
Julho de 2005, como chefe de divisão de Contabilidade e Património,
cargo para o qual foi nomeada, precedendo concurso.
23 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Gestão e Administração, Álvaro Eduardo da Costa Amaral.

Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho
e da Solidariedade Social
Rectificação n.o 992/2005. — Por ter saído com inexactidão o
título do aviso n.o 5291/2005, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 98, de 20 de Maio de 2005, rectifica-se que onde se
lê «Inspecção-Geral do Trabalho» deve ler-se «Inspecção-Geral do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social».
20 de Maio de 2005. — A Subinspectora-Geral, Mafalda Bettencourt.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Despacho n.o 12 612/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
13 de Maio de 2005, proferido no exercício de competência delegada
pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., nomeio
definitivamente na categoria de técnico profissional especialista principal da carreira de operador de microfilmagem no quadro de pessoal
do ex-Centro Regional de Segurança Social do Norte, após concurso
interno de acesso limitado, José Pereira da Silva Mouta, Maria Fernanda Dias da Silva Lima, Dina Maria Osório Mendes Fragoso Sampaio e Maria de Jesus, ficando exonerados dos lugares anteriores
a partir da data de aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização
prévia.)
13 de Maio de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.

