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Abílio Garcia dos Santos A GP 20-01-2006 19-01-2015 1.991,01€+IVA
Assessoria juridica no âmbito da analise, avaliação e elenco 
de alternativas ou soluções no âmbito do ordenamento do 
território e ambiente.

Adolfo Manuel Santos Silva A GP 01-06-2003 31-05-2015 2.414,99€+IVA

Proceder à concepção e implementação de um sistema de 
gestão de qualidade, tendo em vista a melhoria da eficácia e 
eficiência dos processos de trabalho e racionalização dos 
fluxos documentais.

Ana Isabel Figueira Atabão A DE 19-09-2013 18-09-2014 1.160,00€+IVA
Proceder à orientação e monitorização de visitas e ateliers no 
espaço consignado ao programa "Do Urbano ao Rural".

Ana Patrícia Ângelo Moreira Rodrigues A DJFM 22-11-2013 21-11-2014 1.500,00€+IVA
Assessoria Jurídica, designadamente emissão de pareceres 
juridicos nas várias áreas do direiro, público e privado, assim 
como na instrução de processos de contra-ordenação.

António Lopes Monteiro T DGA 02-07-2013 01-07-2014 € 650,00
Levantamento do estado dos ossários e gavetões bem como 
dos restos mortais e ossadas que se encontram no interior 
dos mesmos.

Bruno Miguel de Castro Pinto A. Inglês A DE/SEI 19-01-2013 18-01-2015 1.612,42€+IVA

Mediador Projeto/SEI - Projeto para o Sucesso Educativo e 
Integração, agindo ao nível da prevenção de situações e 
comportamentos de risco e exclusão social, desenvolvendo 
estratégias e promovendo o  trabalho multidisciplinar dos 
diferentes agentes educativos e institucionais da comunidade 
que intervêm nos fenómenos de insucesso escolar e exclusão 
social.

1 Contratos vigentes a 30/06/2014 (atualização semestral) 
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Carla Cristina Fernandes da Silva A GVCDU 01-10-2007 30-09-2014 1.576,42€+IVA
Preparação e estudo dos vários assuntos em discussão em 
cada reunião de Câmara; trabalho e investigações específicas 
mas áreas sociais, saúde pública, educação, entre outras.

Carla Cristina Quintas Rico Ferreira Rosinhas A GP 20-01-2006 19-01-2015 2.098,00€+IVA

Assessoria jurídica, designadamente elaboração de pareceres 
técnico-jurídicos na área do urbanismo e representação da 
Câmara Municipal em juizo, na área do contencioso 
administrativo.

Carlos Manuel Dias Martins A DGOU/DRRU 22-11-2013 21-11-2014 1.500,00€+IVA

Apoio Especializado na área arquitetura, nomedamente 
assegurar  a analise e prossecução de todos os 
procedimentos inerentes ao esclarecimento das questões e 
pedidos formulados pelos munícipes no âmbito da 
Reabilitação Urbana.

Carlos Monteiro de Oliveira T DJFM 01-06-2013 31-05-2014 € 800,00
Levantamento do nº de lugares de estacionamento existentes 
na via pública.

Catarina Ferreira Nunes Farmhouse Alberto A DPUPE 01-04-2014 31-03-2016 1.500,00€+IVA

Articulação com as universidades e a colaboração no 
processo formativo, bem como a programação das 
exposições anuais, escolha e avaliação de projetos, no âmbito 
do projeto universidades. 

Catarina Sofia Real Serra Marques Teixeira A DE/SEI 27-01-2013 26-01-2015 1.612,42€+IVA

Mediador Projeto/SEI - Projeto para o Sucesso Educativo e 
Integração, agindo ao nível da prevenção de situações e 
comportamentos de risco e exclusão social, desenvolvendo 
estratégias e promovendo o  trabalho multidisciplinar dos 
diferentes agentes educativos e institucionais da comunidade 
que intervêm nos fenómenos de insucesso escolar e exclusão 
social.
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Cláudia Patrícia Lázaro Ramos Tinoca A DE/SEI 10-12-2012 09-12-2014 1.670,90€+IVA

Mediador Projeto/SEI - Projeto para o Sucesso Educativo e 
Integração, agindo ao nível da prevenção de situações e 
comportamentos de risco e exclusão social, desenvolvendo 
estratégias e promovendo o  trabalho multidisciplinar dos 
diferentes agentes educativos e institucionais da comunidade 
que intervêm nos fenómenos de insucesso escolar e exclusão 
social. 

Gonçalo Filipe Ribas Ribeiro da Costa A GP 06-09-1999 05-09-2014 2.414,99€+IVA Assessoria jurídica na área do urbanismo.

Irene Borges Pereira Duarte A GP 16-03-2005 15-03-2015 2.370,55€+IVA
Assessoria técnico-jurídico na área do direito do trabalho e do 
contencioso administrativo.
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João Manuel Monteiro Freches A GCMA 03-03-2008 02-03-2015 1.373,77€+IVA

Apoio especializado  na definição e reprodução em texto a 
disponibilizar à Câmara Municipal para divulgação através dos 
órgãos de comunicação social adequados, das atividades 
desenvolvidas para o Concelho de Odivelas.

João Manuel Santos Viana A DOMT/DIEU 15-05-2000 14-05-2015 1.301,71€+IVA Apoio técnico na área da Iluminação Pública.

Jorge Miguel Moreira Andrade A SMPC 08-04-2013 07-04-2015 1.333,18€+IVA
Apoio técnico ao nível do planeamento e gestão de 
ocorrências no âmbito do serviço Municipal de Proteção Civil.

José António Velez da Cruz T DJFM 05-05-2014 04-11-2014 850,00€+IVA
Levantamento dos terrenos com lixos,detritos e silvados no 
âmbito do Reg. De Resíduos e higiene e limpeza de espaços 
públicos.

Liliana Alves de Lemos Marques P.Deus Alves A DE/SEI 15-09-2012 14-09-2014 1.612,42€+IVA

Mediador Projeto/SEI - Projeto para o Sucesso Educativo e 
Integração, agindo ao nível da prevenção de situações e 
comportamentos de risco e exclusão social, desenvolvendo 
estratégias e promovendo o  trabalho multidisciplinar dos 
diferentes agentes educativos e institucionais da comunidade 
que intervêm nos fenómenos de insucesso escolar e exclusão 
social.

Liliana Saraiva Gabriel Gomes A GCMA 21-02-2005 20-02-2015 1.355,37€+IVA

Apoio técnico à Revista Municipal, designadamente a 
cobertura dos diversos eventos e seu posterior tratamento, 
respeitantes às actividades municipais, no âmbito do 
PROQUAL, assim como as actividades de natureza 
sociocultural, no âmbito do Desporto, da Educação e da 
Cultura.

Luis Filipe dos Santos Tavares A DJFM 01-12-1999 30-11-2014 1.696,04€+IVA Apoio técnico na área da acústica ambiental.
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Luis Miguel da Silva e Sousa Martins A GVSSP 02-05-2014 01-05-2015 2.400,00€+IVA Apoio jurido especializado no âmbito da Divisão de Habitação.

Marcelo Xavier Oliveira T DTO 02-04-2014 01-04-2015 900,00€ + IVA
Gestão Técnica e Operacional do parque de viaturas e 
Máquinas do Municipio de Odivelas.

Maria Estela Esteves Pinto dos Santos A DGOU/DRRU 22-11-2013 21-11-2014 1.500,00€+IVA
Assessoria Jurídica, nomeadamente esclarecimentos das 
questões e pedidos formulados pelos municipes no âmbito da 
Divisão de Reabilitação Urbana.

Mussa Assuade Sumalgy T DGA 10-07-2013 09-07-2014 € 650,00
Levantamento do estado dos ossários e gavetões bem como 
dos restos mortais e ossadas que se encontram no interior 
dos mesmos.

Natália Silva Freitas A DPISE 05-07-2012 04-07-2014 1500,00€+IVA

Apoio especializado na área da nutrição, nomedamente 
através da avaliação do serviço de refeições escolares, 
avaliação das condições estruturais dos locais de confeçao 
assim como do transporte das refeições, avaliação do 
cumprimento de todas as normas higio-sanitárias, entre 
outras.

Ricardo Joel Soares de Oliveira A DE 30-10-2013 29-10-2014 1.930,00€+IVA

Apoio Técnico no âmbito do Projeto - "ORIENTA-TE" na Casa 
da Juventude", nomedamente promoção de estratégias que 
contribuam para a formação profissional, empregabilidade e 
integração social para os jovens, promoção do 
desenvolvimento pessoal e social do jovem e desenvolvimento 
de valências, numa perspetiva de impulsionar a participação 
civica e comunitária dos adolescentes e jovens que procuram 
a Casa da Juventude.

Sara Duarte da Cunha Lopes Brites Simão A DE/SEI 01-03-2012 28-02-2015 1.612,42€+IVA

Mediador Projeto/SEI - Projeto para o Sucesso Educativo e 
Integração, agindo ao nível da prevenção de situações e 
comportamentos de risco e exclusão social, desenvolvendo 
estratégias e promovendo o  trabalho multidisciplinar dos 
diferentes agentes educativos e institucionais da comunidade 
que intervêm nos fenómenos de insucesso escolar e exclusão 
social.
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Susana Pereira Gil de Almeida e Sousa A DGOU 01-07-2012 30-06-2014 1.500,00€+IVA

Apoio especializado na área de arquitetura , nomeadamente 
assegurar a análise e prossecução dos procedimentos 
inerentes à execução de todas as fases estabelecidas nos 
programas e termos de referência dos planos de pormenor em 
curso, bem como o acompanhamento dos procedimentos de 
esclarecimento de questões e pedidos formulados no âmbito 
do planeamento urbanístico e projetos estruturantes.

Teresa Alexandra Pereira Ramos A DJFM 02-10-2012 01-10-2014 1.500,00€+IVA

Assessoria Juridica  no âmbito do DAJG/DJ, relativamente ao 
estudo, preparação e elaboração de propostas de 
Regulamentos Municipais, bem como na representação da 
Câmara Municipal em juízo, ao nível da área das 
expropriações, no âmbito do acompanhamento dos Processos 
de Contra-Ordenação em caso de recurso.

Vanessa Carla Marques Porto A DGOU/DRRU 22-11-2013 21-11-2014 1.862,45€+IVA

Apoio especializado na área juridica (direito urbanístico e 
direito fiscal), nomedamente na apreciação das pretensões 
dos munícipes respeitantes ao pagamento de taxas 
urbanísticas no âmbito de Processos de Reconversão 
Urbanística.

Verónica Fernandes Marques T DISPE 03-04-2014 02-08-2014
900,00€ isento de 
IVA

Orientar, organizar e executar as tarefas necesárias ao maneio 
e gestão das mais diversificadas estruturas equestres 
existentes no âmbito do Projeto Hipoterapia de Odivelas.

A - Avença
T-Tarefa

6 Contratos vigentes a 30/06/2014 (atualização semestral) 


