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3.33 — Avaliar as situações de incumprimento e propor, em articula-
ção com o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), 
as medidas adequadas à regularização da sua situação contributiva;

3.34 — Promover a constituição de hipotecas e outras garantias para 
assegurar o cumprimento da obrigação contributiva de contribuintes 
devedores, procedendo ao controlo periódico da dívida garantida;

3.35 — Autorizar e elaborar planos de regularização voluntária de 
dívida à Segurança Social ou pagamento diferido de contribuições;

3.36 — Assegurar o acompanhamento do cumprimento dos acordos 
de pagamento prestacional de dívida à Segurança Social, celebrados no 
âmbito dos processos extraordinários de regularização, promovendo a 
sua rescisão em caso de incumprimento;

3.37 — Articular com o IGFSS no que respeita às matérias da sua 
competência.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de outubro de 
2013 e por força da sua entrada em vigor ficam desde já ratificados todos os 
atos entretanto praticados pela dirigente em causa, no âmbito das matérias 
abrangidas pela presente subdelegação de competências, nos termos do 
disposto no artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo.

8 de julho de 2014. — A Diretora -Adjunta de Segurança Social do 
Centro Distrital do Porto, Ana Cristina Sobral Marques Venâncio.

207993602 

 Despacho n.º 10018/2014

Subdelegação de competências
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo e artigo 20.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de 
setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 47/2007, de 28 de 
agosto, delego, sem suscetibilidade de subdelegação, a competência para 
a decisão dos pedidos de proteção jurídica, nos licenciados:

Maria Manuel Sá Cardoso Pinto Gonçalves — Técnica Superior.
António Joaquim Silva Azevedo — Técnico Superior.
Ana Catarina Rego Soares Silva — Técnica Superior.
Maria de Fátima Cardoso Costa Neves — Técnica Superior.
Alexandra Castro Ferreira Matos — Técnica Superior.
Joana Martins dos Santos Ascenção — Técnica Superior.
Sílvia Pires Rebelo — Técnica Superior.
Carlos Manuel Pinto Vasconcelos Monteiro — Técnico Superior.
Célia Maria Rodrigues Fidalgo — Técnica Superior.

Ana Sofia Serralha Baltazar — Técnica Superior.
Constança Maria Teixeira Fernandes Sevivas Pinho — Técnica Su-

perior.
Rosa Guedes Rodrigues — Técnica Superior.
Ana Catarina Alves Faceira Teixeira — Técnica Superior.
Isabel Patrícia Gonçalves Costa Sá — Técnica Superior.
Alda Dores Oliveira — Técnica Superior.
Dália Miranda Lopes Eira — Técnica Superior.
Laura Maria da Conceição Madureira Reis Almeida — Técnica Su-

perior.
Mónica Isabel Borges Lopes Simão — Técnica Superior.
Clara Maria Marques Pinto — Técnica Superior.
Andreia Isabel Baía Dias Silva Moutinho — Técnica Superior.

1 — Na competência ora delegada compreende -se, igualmente, a 
prática dos seguintes atos:

a) Assinar toda a correspondência atinente aos processos de proteção 
jurídica, nomeadamente, a dirigida aos requerentes e seus representantes, 
Tribunais e Ordem dos Advogados;

b) Apreciar os recursos de impugnação interpostos, mantendo ou 
revogando a decisão recorrida, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º da Lei 
n.º 34/2004, de 29 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 47/2007, de 28 de agosto;

c) Retirar, em conformidade com o artigo 10.º da citada lei, a proteção 
jurídica concedida;

d) Requerer a quaisquer entidades, nomeadamente, instituições 
bancárias e administração tributária, mediante autorização escrita do 
requerente, ao abrigo do n.º 2 do artigo 8.º -B do mesmo diploma legal, 
o acesso a informações e documentos tidos como relevantes para a 
instrução e decisão dos processos.

2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, as competências delegadas pelo presente despacho 
poderão ser sujeitas a avocação.

3 — A presente delegação de competências é de aplicação imediata, 
ficando desde já ratificados todos os atos praticados no âmbito das maté-
rias abrangidas pela presente subdelegação de competências, nos termos 
do disposto no artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo.

8 de julho de 2014. — A Diretora-Adjunta de Segurança Social do 
Centro Distrital do Porto, Ana Cristina Sobral Marques Venâncio.

207993554 

PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Aviso n.º 8973/2014
Para efeitos do disposto no artigo 89.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto, 

torna -se público que o Ministério Público, no âmbito do processo abaixo mencionado, declarou não requerer procedimento jurisdicional, pelo que 
o órgão de controlo interno poderá exercer o direito de ação no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do presente aviso: 

Órgão de controlo interno Processo n.º Relatório Objeto do processo

IGF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013/182/A3/498 Informação n.º 2211/2013 . . . . . . . . . . . Município de Azambuja.

 22 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, José F. F. Tavares.
207994291 

 Aviso (extrato) n.º 8974/2014
Por Despacho de 22 de julho de 2014, do Senhor Conselheiro Presidente 

do Tribunal de Contas, torna -se público nos termos da alínea b) do artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, que foi dada por finda a situação de 
licença sem vencimento de longa duração, nos termos dos artigos 79.º e 82.º 

da Lei n.º 100/99, de 31 de março, da técnica verificadora superior principal 
do mapa de pessoal desta Direção -Geral, Maria Teresa Martins dos Santos 
Fidalgo Fonseca, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2014.

23 de julho de 2014. — O Diretor -Geral, José F. F. Tavares.
207993521 


