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Chefe de Equipa de Cobrança de Contribuições, José Soares Pinto, 
as seguintes competências:

1 — Relativamente ao pessoal sob a sua dependência, praticar os 
seguintes atos:

2 — Aprovar os mapas de férias e autorizar as respetivas alte-
rações;

3 — Autorizar férias antes da aprovação do mapa anual de férias, bem 
como o gozo interpolado de férias, nos termos da lei aplicável;

4 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
5 — Decidir sobre os meios de prova dos motivos justificativos das 

faltas ao serviço invocados pelos trabalhadores;
6 — Despachar os pedidos de tratamento ambulatório e de dis-

pensa para consultas médicas ou exames complementares de diag-
nóstico;

7 — Garantir a aplicação do processo de avaliação de desempenho 
(SIADAP), de acordo com as regras e princípios definidos pela legislação 
em vigor, orientações do Conselho Diretivo do ISS, I. P. e Diretor de 
Segurança Social;

Competências específicas:
7.1 — Assegurar e controlar a cobrança das contribuições da segu-

rança social;
7.2 — Acompanhar e atender as Entidades Empregadoras, com vista 

ao cumprimento das obrigações contributivas;
7.3 — Identificar desvios significativos no cumprimento das obri-

gações contributivas, de forma a atuar atempadamente em situações 
de incumprimento;

7.4 — Emitir extratos de conta -correntes;
7.5 — Assinar as declarações de situação contributiva dos contri-

buintes cuja sede seja o distrito de Viseu e certificar as situações de 
incumprimento perante a lei;

7.6 — Emitir os documentos necessários à reclamação de créditos da 
segurança social em quaisquer processos judiciais;

7.7 — Participar ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social (IGFSS) as dívidas que não tenham sido objeto de regularização 
voluntária, para efeitos de cobrança coerciva;

7.8 — Analisar reclamações de contribuintes, incluindo as dedu-
zidas em processo executivo e retificar as conta -correntes quando se 
justifique;

7.9 — Acompanhar processos executivos a correr termos nos serviços 
de finanças;

7.10 — Analisar a situação contributiva de contribuintes para de-
ferimento de processos de incentivos ao emprego e à recuperação de 
regiões com problemas de interioridade e outros com reflexo na isenção 
ou redução de taxas contributivas;

7.11 — Gerir cheques devolvidos.
A presente subdelegação de competências produz efeitos a partir 

de 24 de setembro até 13 de novembro de 2012, ficando ratificados 
todos os atos praticados no âmbito das matérias por ela abrangidas, 
nos termos do artigo 137.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo.

10 de dezembro de 2013. — A Diretora do Núcleo de Contribuições, 
Maria Madalena Neves da Silva Antão.

207984133 

 Despacho n.º 9826/2014

Subdelegação de Competências

Nos termos do disposto no artigo 36.º do Código de Procedimento 
Administrativo e no uso dos poderes que me foram delegados/subdele-
gados por Despacho n.º 15111/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 225, de 20 de novembro de 2013, do Senhor Diretor de 
Unidade de Prestações e Contribuições do Centro Distrital de Viseu, 
do Instituto de Segurança Social, I. P., subdelego no Chefe de Equipa 
de Contas Correntes, António Alberto Alexandre Lacerda Neto as se-
guintes competências:

1 — Relativamente ao pessoal sob a sua dependência, praticar os 
seguintes atos:

1.1 — A provar os mapas de férias e autorizar as respetivas alterações;
1.2 — Autorizar férias antes da aprovação do mapa anual de 

férias, bem como o gozo interpolado de férias, nos termos da lei 
aplicável;

1.3 — Despachar os pedidos de justificação de faltas;
1.4 — Decidir sobre os meios de prova dos motivos justificativos das 

faltas ao serviço invocados pelos trabalhadores;
1.5 — Despachar os pedidos de tratamento ambulatório e de 

dispensa para consultas médicas ou exames complementares de 
diagnóstico;

1.6 — Garantir a aplicação do processo de avaliação de desempenho 
(SIADAP), de acordo com as regras e princípios definidos pela legislação 
em vigor, orientações do Conselho Diretivo do ISS, I. P. e Diretor de 
Segurança Social;

2 — Competências específicas:
2.1 — Assegurar o cumprimento das obrigações contributivas dos 

trabalhadores independentes;
2.2 — Assegurar e controlar a cobrança das contribuições da Segu-

rança Social;
2.3 — Gerir as contas correntes dos contribuintes;
2.4 — Emitir extratos de conta corrente;
2.5 — Decidir os pedidos de restituição de contribuições e quotizações 

indevidamente pagas;
2.6 — Emitir declarações de situação contributiva;
2.7 — Participar a dívida de trabalhadores independentes às secções 

de processo da Segurança Social;
2.8 — Analisar reclamações de contribuintes, incluindo as deduzi-

das em processo executivo e retificar as contas correntes quando se 
justifique;

2.9 — Assinar correspondência relacionada com assuntos de natureza 
corrente da área da sua competência.

2.10 — Elaborar participação das infrações de natureza contraorde-
nacional em matéria de Segurança Social.

A presente subdelegação de competências produz efeitos a partir de 
24 de setembro de 2012, ficando ratificados todos os atos praticados no 
âmbito das matérias por ela abrangidas, nos termos do artigo 137.º do 
Código do Procedimento Administrativo.

10 de dezembro de 2013. — A Diretora do Núcleo de Contribuições, 
Maria Madalena Neves da Silva Antão.

207984271 

PARTE D

 TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO

Despacho n.º 9827/2014
Por meu despacho de 15 de julho de 2014 e, nos termos do despacho 

do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Administração Judiciária, de 
14 de janeiro de 2005, e doa artigos 36.º e 37.º n.os 1 e 2, do Estatuto dos 
Funcionários de Justiça, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 343/99, de 26 de 

agosto, renovo a comissão de serviço ao Senhor Secretário de Justiça, 
João Gonçalves Lima, com o número mecanográfico 20485, para exercer 
funções no Tribunal da Relação do Porto, como Secretário de Tribunal 
Superior, com efeitos ao dia 1 de setembro de 2014.

15 de julho de 2014. — O Presidente do Tribunal da Relação do Porto, 
José António de Sousa Lameira.

207980342 


