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Deliberação (extrato) n.º 802/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 273/12, de 13 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeada em regime de substituição, Ana
Filipa Malheiro Narciso Ribeiro Graça, no cargo de Chefe da Equipa
da Secretaria da Unidade de Fiscalização de Lisboa e Vale do Tejo, do
Departamento de Fiscalização, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota
curricular em anexo, com efeitos a 19 de novembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Ana Filipa Malheiro Narciso Ribeiro Graça, com o 12.º ano na área de
Humanidades, é Chefe de Equipa da Secretaria da Unidade de Fiscalização
de LVT da carreira de Assistente Técnica, do Quadro de Pessoal do ISS, I. P.
Entre 1997 e 2001 exerceu funções na área administrativa no Centro
de Cultura e Desporto da Segurança Social.
Em 2002 iniciou funções na Unidade de Fiscalização de LVT, na
Secretaria de apoio de LVT, como assistente técnica, passando em 2009,
a assumir as funções de Chefe de Equipa.
Em 2010, foi nomeada para o cargo de Chefe de Equipa da Secretaria
da Unidade de Fiscalização de LVT, até à presente data.
207696462
Deliberação (extrato) n.º 803/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 273/12, de 13 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeada em regime de substituição, Paula
Cristina André Figueira Freitas Fernandes, no cargo de Chefe do Setor
de Beja, do Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e Contribuintes, da
Unidade de Fiscalização do Alentejo, do Departamento de Fiscalização,
que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções,
conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos
a 12 de novembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Paula Cristina André Figueira Freitas Fernandes, Licenciado em Reorganização e Gestão de Empresas — Vertente Económico-Financeira,
pela Universidade Moderna — Polo de Beja, é inspetora da carreira de
inspetor superior, do Instituto da Segurança Social, I. P.
Integrou o ISS, I. P. em 13.06.99 com a categoria de técnica superior no Departamento Fiscalização Beneficiários Contribuintes Alentejo — Setor de Beja. Em 01.01.09 transitou para a categoria de Inspetor
exercendo funções no mesmo Departamento. Em 01.02.10 foi nomeada
para o cargo de chefe do setor de fiscalização de Beja, função que exerce
até à presente data. Frequentou estágio profissional cofinanciado pelo
PRODEP, protocolo com a Universidade Moderna e ex-CRSS de Beja
tendo efetuado uma análise e verificação de procedimentos internos
(01.06.97 a 30.11.97). Exerceu funções de natureza executiva, designadamente apoio administrativo, gestão de aprovisionamento na Cooperativa
de Habitação LPT entidade sem fins lucrativos (12.97 a 05.98). Exerceu
funções de formadora externa do IEFP nos anos letivos de 1997/98 e
1998/99). Frequentou estágio na Caixa Geral de Depósitos efetuando
o arquivo, gestão de documentos, registo de expediente e atendimento
ao público (02.12.96 a 28.02.97).
207696632
Deliberação (extrato) n.º 804/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 273/12, de 13 de novembro,
e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeado em regime de substituição, José
Cosme Jesus Ferreira, no cargo de Chefe de Setor de Leiria, do Núcleo de
Fiscalização de Beneficiários e Contribuintes, da Unidade de Fiscalização
do Centro, do Departamento de Fiscalização, que detém a competência
técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 19 de novembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota curricular
José Cosme Jesus Ferreira, Licenciado em Controlo de Gestão, é
Inspetor principal, do Instituto da Segurança Social, I. P.
Funcionário administrativo dos serviços de contabilidade da extinta
Caixa de previdência e Abono de Família do Distrito de Leiria de setembro de 1975 a março de 1983.

Ingresso na carreira técnica em abril de 1983 e exercício de funções
na área da gestão e formação de pessoal.
Em maio de 1984 foi nomeado Coordenador do Serviço de Fiscalização de Leiria de maio de 1984 a 2001.
Diretor da Unidade Administrativa — Financeira do Centro Distrital
de Solidariedade e Segurança Social de Leiria, de 2001 a julho de 2003.
Inspetor do Setor de Fiscalização de Leiria do Departamento de
Fiscalização do Centro, de 2003 a 2006.
Chefe do Setor de Fiscalização de Leiria do Departamento de Fiscalização do ISS, I. P. de 2006 até à presente data.
207698585
Deliberação (extrato) n.º 805/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 273/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeado em regime de substituição,
David José Ferreira Martins, no cargo de Chefe da Equipa da Secretaria
da Unidade de Fiscalização do Norte, do Departamento de Fiscalização,
que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções,
conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos
a 19 de novembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
David José Ferreira Martins, 12.º ano do Curso Geral dos Liceus,
é Assistente Técnico, do quadro de pessoal do Instituto da Segurança
Social, I. P. — Departamento de Fiscalização.
Admitido na Segurança Social em 05/08/76 com a categoria de Escriturário Dactilógrafo na área de Registo de Salários Em 1977 transitou para
a categoria de Terceiro Oficial admitido a concurso para Técnico Auxiliar.
Quando foi implementada a polivalência na área de Registo de Remunerações foi integrado na Secção de Independentes — Regimes Especiais.
Em abril de 2003 transitou para a categoria de Técnico Auxiliar
1.ª Classe e, com a criação do Núcleo de Averiguações de Ilícitos Criminais, transitou para esta área onde exerceu as funções de Escrivão na
parte jurídica deste Núcleo.
Em janeiro de 1992, transitou para a categoria Técnico Auxiliar Principal.
Em abril de 2000, já como Técnico Profissional Especialista, e aquando
da criação do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, solicitou a sua
passagem para o referido Instituto, tendo sido colocado, em 5 de julho de
2001, no Departamento de Fiscalização, como Chefe de Equipa da Secretaria.
Nomeado Chefe de Equipa em 08 de novembro de 2001 exerce até
à atualidade essas funções.
207696502
Deliberação n.º 806/2014
Através da Deliberação n.º 223/12, de 6 de novembro, foi nomeada,
em regime de substituição, a Licenciada Ana Maria Guedes Silva Cancela, no cargo de diretora do Centro Infantil de Crestuma, com efeitos
a 1 de outubro de 2012.
Em 8 de novembro de 2012, através da Deliberação n.º 255/12, foi a
mesma trabalhadora nomeada, em regime de substituição, chefe do Setor
de Apoio Técnico, da Unidade de Desenvolvimento Social e Programas,
do Centro Distrital do Porto, com efeitos a 14 de novembro de 2012.
Assim, considera-se a Licenciada Ana Maria Guedes Silva Cancela,
exonerada do cargo de diretora de estabelecimento, com efeitos a 14 de
novembro de 2012, data em que foi nomeada chefe de setor.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
207696998
Deliberação (extrato) n.º 807/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 298/12, de 6 de dezembro, e
até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento
do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, Maria Helena
Cunha Pires, no cargo de Chefe do Setor de Assessoria Técnica aos Tribunais, do Núcleo de Infância e Juventude, da Unidade de Desenvolvimento
Social e Programas, do Centro Distrital de Coimbra, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a
respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 3 de dezembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Maria Helena Cunha Pires, casada, filha de Virgílio João Cunha
Correia e de Ivone Viegas dos Santos, nascida a 20 de outubro de 1968,
natural de França.
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Licenciatura em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço
Social de Coimbra desde 23 de julho de 1992.
Pós graduação “Proteção de Menores” (Prof. Doutor F. M. Pereira
Coelho), na Universidade de Coimbra — Faculdade de Direito/Centro
de Direito da Família.
Técnica Superior de Serviço Social no Setor de Emergência na Comissão Regional de Coimbra do Projeto de Apoio à Família e à Criança
(PAFAC), desde 1994 a junho de 2003.
Técnica Superior do Setor de Assessoria aos Tribunais do Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital de Coimbra (junho de 2003 a 2012).
Representante do PAFAC no Grupo de Violência Doméstica desde
1995 a 2003. Continua como colaboradora nas sessões e Seminários.
Representante Distrital da Segurança Social no Plano Integrado de
Educação Formação (PIEF) em 2008/2009.
Orientação de estágios, de alunos de Serviço Social, do Instituto Miguel Torga e da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra.
Participação em júris de concursos.
Participação como formadora e palestrante em vários Encontros e
Seminários.
207698999
Deliberação (extrato) n.º 808/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 300/12, de 06 de dezembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento
e provimento do referido cargo, foi nomeado em regime de substituição, Joaquim Manuel Santos Teixeira, no cargo de Chefe do Setor de
Bragança, Viana do Castelo e Vila Real, do Núcleo de Fiscalização de
Beneficiários e Contribuintes, da Unidade de Fiscalização do Norte,
do Departamento de Fiscalização, que detém a competência técnica e
aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular em anexo, com efeitos a 06 de dezembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Joaquim Manuel Santos Teixeira, Licenciado em Direito, pela Universidade Portucalense, é Inspetor principal da carreira de Inspetor superior do
Instituto da Segurança Social, I. P. — Unidade de Fiscalização do Norte.
Iniciou o seu percurso profissional na Segurança Social, como jurista, em 15 de outubro de 2001 no Departamento de Fiscalização do
ex-Serviço Regional do Norte; entre 15/10/2001 e 01/2010 exerceu as
funções de técnico superior no Setor de Vila Real dos Serviços de Fiscalização do Norte, passando posteriormente e por concurso à categoria
de assessor. Atualmente detém a categoria de Inspetor Principal. Entre
02 de fevereiro de 2010 e 15 de novembro de 2012 exerceu as funções de
Chefe de Setor de Vila Real do Núcleo de Fiscalização de Beneficiários
e Contribuintes dos Serviços de Fiscalização do Norte.
Frequentou diversos cursos de formação, nomeadamente, na área da
Segurança Social.
Exerceu a advocacia sendo que, atualmente, a sua inscrição na Ordem
dos Advogados encontra-se suspensa.
207696665
Deliberação (extrato) n.º 809/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 273/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeado em regime de substituição,
Pedro Miguel Ribeiro Cunha, no cargo de Chefe de Setor de Lisboa 2 e
Santarém, do Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e Contribuintes, da
Unidade de Fiscalização de Lisboa e Vale do Tejo, do Departamento de
Fiscalização, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício
das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo,
com efeitos a 19 de novembro de 2012.

Em 2004 passou a exercer funções no Núcleo de Fiscalização de
Beneficiários e Contribuintes do SFLVT do Departamento de Fiscalização do ISS, I. P., tendo em 31.07.2007 sido nomeado Chefe do Setor
de Lisboa II daquele Núcleo.
É formador nas áreas de contabilidade, fiscalidade e análise financeira,
tendo desenvolvido para o Departamento de Fiscalização o curso de
“Contabilidade para Inspetores e Técnicos Superiores do DF”, e participado como formador no mesmo nos anos de 2006 e 2007.
Em 2011 concluiu o Curso de Alta Direção em Administração Pública
promovido pelo INA — Instituto Nacional de Administração, I. P.
207696827
Deliberação (extrato) n.º 810/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 273/12, de 13 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada em regime de substituição,
Cristina Isabel Mimoso Figuinha Figueiredo Martins, no cargo de Chefe
de Setor de Lisboa 1, do Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e
Contribuintes, da Unidade de Fiscalização de Lisboa e Vale do Tejo,
do Departamento de Fiscalização, que detém a competência técnica e
aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva
nota curricular em anexo, com efeitos a 19 de novembro de 2012.
26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Cristina Isabel Mimoso Figuinha Figueiredo Martins, Licenciada
em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de
Lisboa e tem uma Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos,
pela Universidade Lusíada.
É inspetora principal da carreira inspeção superior do Quadro de
Pessoal do ISS, I. P., ocupando desde setembro de 2010 o cargo de
Chefe de Setor de Lisboa I, no Núcleo de Fiscalização de Beneficiários
e Contribuintes da Unidade de Fiscalização de LVT.
Iniciou funções em maio de 1999 no Serviço de Fiscalização do ex-CRSS de Lisboa e Vale do Tejo, na área de fiscalização de empresas,
passando em maio de 2001 para a Inspeção de Contribuintes da ex-Delegação de Lisboa do IGFSS onde se manteve até 2004. Em 2004
passou a exercer funções no Núcleo de Fiscalização de Beneficiários e
Contribuintes do SFLVT do Departamento de Fiscalização do ISS, I. P.,
onde se mantém até à presente data.
Realça das suas funções como inspetora, a fiscalização de grandes
contribuintes.
Entre 1994 e 1999 trabalhou como economista na Direção Administrativa e Financeira da empresa Portucel Florestal, S. A., do grupo
Portucel S. G. P. S.
207696819
Deliberação (extrato) n.º 811/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 313/12, de 18 de novembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e
provimento do referido cargo, foi nomeada em regime de substituição,
Cátia Daniela Garcia Gonçalves Soares, no cargo de Chefe da Equipa
da Secretaria, da Unidade de Fiscalização do Norte, do Departamento de
Fiscalização, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício
das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo,
com efeitos a 02 de janeiro de 2013.
2 de janeiro de 2013. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular

Nota Curricular

Cátia Daniela Garcia Gonçalves Soares, Licenciada em Comércio
Internacional, pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração
do Porto (ISCAP), com a categoria de técnica superior da carreira de
Técnico Superior, do quadro de pessoal do ISS, I. P.
Experiência Profissional

Pedro Miguel Ribeiro Cunha, Licenciado em Economia, pelo Instituto
Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa,
é inspetor principal da carreira de inspeção superior, do Quadro de
Pessoal do ISS,I. P.
Entre 1997 e 2000 exerceu funções na área administrativa e financeira
em instituição particular de solidariedade social, assegurando a partir
de 1999 a sua direção.
Em 2000 iniciou funções no Serviço de Fiscalização do ex-CRSS
de LVT, na área de apoio técnico ao Núcleo de Averiguação de Ilícitos
Criminais, passando em 2001 para a Inspeção de Contribuintes da ex-Delegação de Lisboa do IGFSS onde se manteve até 2004.

De 03/12/2001 a 01/2003, exerceu funções de Técnica Especializada
no Gabinete de Ilícitos Criminais;
Em 02/2003, reclassificação para a carreira de Técnica Superior,
desenvolvendo as mesmas funções;
Desde 10/2003 a 12/2007 — exerceu funções como técnica superior na
Direção de Contas Correntes de Contribuintes e Cobrança de Contribuições — Técnico Responsável pela coordenação e orientação de 4 elementos;
Desde 2008 até à presente data, como Técnica Superior, na Unidade
de Contribuições, Núcleo de Gestão de Contribuições — Equipa de
Contas Correntes 2.
207696908

26 de dezembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Mariana Ribeiro Ferreira.

