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Objeto da Prestação

Abílio Garcia dos 
Santos

A GP 1.991,01 € 20-01-2006 19-01-2016
Assessoria para analisar, avaliar e elencar alternativas ou soluções no âmbito do 
Ordenamento do Território e Ambiente

Adolfo Manuel Santos 
Silva

A GP 1.791,53 € 01-06-2003 31-05-2017
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, no âmbito do Departamento de Gestão Urbanística 

Ana Filipa Viegas 
Madeira Pereira

A DLAEPC 1.100,00 € 09-10-2014 08-10-2016

Apoio Técnico: No âmbito do apoio à atividade empresarial
- Apoio técnico no estudo prospetivo do tecido empresarial local;
- Apoio técnico no estudo de pré-diagnóstico das empresas com potencial de 
internacionalização             instaladas no Concelho d Odivelas;
- Apoio na elaboração de proposta de enquadramento das candidaturas à incubadora de 
mepresas apresentadas por novos empreendedores;
- Atendimento e/ou encaminhamento de municípes no âmbito das questões 
relacionadas com o emprego e o empreendedorismo.
No âmbito dos projetos comparticipados
- Elaboração de relatórios de execução de operações e intregrar nos dossiês finais das 
operações já concluídas;
- Apoio no estudo do novo quadro comunitário de apoio, em especial, na identificação de 
áreas suscetíveias de apresentação de candidaturas municipais. 
Apoio Técnico na área da atividade empresarial e projetos comparticipados

Ana Isabel Figueira 
Atabão

A DISPE 1.160,00 € 19-09-2015 18-09-2016

Projeto Urbano Rural -  Orientação e monitorização de visitas e ateliês no âmbito das 
visitas de estudo a realizar por escolas EB/JI do Concelho de Odivelas que têm como 
objetivo a promoção do contacto direto com o mundo rural, designadamente, com as 
atividades agropecuárias. 

Ana Joana Ferreira 
Pacheco

A DDD

Valor hora: 
10,00€/Nataçã
o;10,50€/horas 

bébe

01-09-2015 31-08-2016

Professor de natação para as Piscinas Municipais de Odivelas, realizando as seguintes 
funções:• Assumir a responsabilidade do treino de Natação Sincronizada assim como 
lecionar aulas de Natação Sincronizada, Natação Pura e Atividades Desportivas 
Aquáticas.

MAPA DE PRESTADORES DE SERVIÇO - (1.º Semestre de 2 016)

- Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 e n. º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junh o
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Ana Luís Nunes da 
Silva Abrantes de 
Carvalho

A DDD 12 €/ hora 01-10-2015 30-09-2016 Professora de Ballet - Lecionar aulas de ballet

Ana Patrícia Ângelo 
Moreira Rodrigues

A DJFM/Notariado 1.500,00 € 22-11-2013 21-11-2016
Assessoria Jurídica no âmbito da DJFM  - apoio especializado na área jurídica, cuja 
área funcional se caracterizará pela emissão de pareceres jurídicos nas várias áreas do 
direito, público e privado.

Ana Rita Garcia 
Borges

A DDD

Valor hora: 
11,00€/hidroter

apia; 
7,00€/terapia

28-09-2015 27-09-2016

Técnica de Motrocidade e Reabilitação Psicomotora para as Piscinas Municipais de 
Odivelas, realizando as seguintes funções:
• Orientar sessões de psicomotricidade em meio aquático;
• Correções posturais;
• Atividades aquáticas adaptadas.

Brigite Peixoto Diogo A DDD

Valor hora: 
11,00€/hidroter

apia; 
7,00€/terapia

01-09-2015 31-08-2016
Fisioterapeuta - Realizar avaliações terapêuticas, prescrever e orientar tratamentos 
terapêuticos e de bem-estar em meio aquático e em gabinete.

Bruno Miguel de 
Castro Pinto A. Inglês

A
GVFF/Projeto 

SEI
1.655,30 € 19-01-2016 18-01-2017

Mediador no âmbito do Projeto SEI! Odivelas - Projeto para o sucesso Educativo e 
Integração 

Carla Cristina 
Fernandes da Silva

A GVCDU 1.622,16 € 01-10-2007 30-09-2016
Assessoria - Preparação e estudo dos vários assuntos em discussão em cada reunião 
de Câmara; trabalho e investigações especificas nas áreas sociais, saúde pública, 
educação, entre outras.

Carla Cristina Quintas 
Rico Ferreira 
Rosinhas

A GP 2.179,54 € 20-01-2006 19-01-2017
Assessoria juridica no dominio do contencioso administrativo e elaboraçao de pareceres 
técnico-juridicos na área do urbanismo

Carla Isabel da 
Fonseca Rodrigues 
Gomes

A DDD Valor hora: 6€ 01-09-2015 31-08-2016 Nadadora Salvadora - Garantir a segurança e vigilância obrigatórias no cais de piscina;

Carlos Manuel Dias 
Martins

A DGOU/DRRU 1.500,00 € 22-11-2013 21-11-2016

Assegurar a análise e prossecução de todos os procedimentos inerentes ao 
esclarecimento das questões e pedidos formulados pelos munícipes sobre os 
procedimentos a adotar para a legalização das construções existentes nos lotes, 
esclarecimentos esses que carecem de uma apreciação técnica adequada, que incida 
sobre questões legais e regulamentares ligadas aos procedimentos de reconversão de 
áreas urbanas de génese ilegal 

Catarina Beja Simões 
de Almeida

A DDD Valor hora: 6€ 12-11-2015 11-11-2016 Nadadora Salvadora -  Garantir a segurança e vigilância obrigatórias no cais de piscina;

Catarina Sofia Real 
Serra Marques 
Teixeira

A
GVFF/Projeto 

SEI
1.655,30 € 27-01-2016 26-01-2017

Mediador no âmbito do Projeto SEI! Odivelas - Projeto para o sucesso Educativo e 
Integração 

Cátia Marina Santos 
Cruz

A DDD 1.300,00 € 16-02-2016 15-02-2017
Professora de Natação -  Lecionar aulas de natação e/ou atividades desportivas 
aquáticas;
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Cátia Raquel Simões 
de Carvalho

A DDD

Valor hora: 
10,00€/Nataçã
o;10,50€/hidro

ginástica

21-10-2015 20-10-2016 Professora de Natação e Atividades aquáticas - Lecionar aulas de natação 

Cláudia Patrícia 
Lázaro Ramos Tinoca

A DISPE/SEI 1.655,30 € 14-12-2015 13-12-2016

Mediador/SEI - Promoção e acompanhamento de ações dinamizadas por serviços da 
CMO junto da comunidade escolar; - Apoio à escola e seus serviços, articulando com a 
rede local, designadamente centros de saúde, hospitais, segurança social, CPCJ e 
outros que proporcionem respostas complementares às necessidades dos alunos e 
suas famílias; - Avaliação diagnóstica de alunos com fatores de risco aos níveis escolar, 
emocional, social e vocacional, geradores de insucesso e abandono escolar; - 
Elaboração de planos de intervenção, acompanhamento e encaminhamento de alunos 
em risco; - Promoção e desenvolvimento de competências parentais em pais e 
encarregados de educação, através de intervenções individuais ou em grupo, tendo em 
vista uma participação ativa destes no processo educativo e consequente melhoria do 
rendimento escolar dos seus educandos; - Desenvolvimento de ações de sensibilização 
e/ou workshops para os Agentes Educativos, abordando variados temas relacionados 
com diversas problemáticas, nomeadamente indisciplina, gestão de conflitos, bullying, 
gestão comportamental, insucesso escolar e abandono precoce da escola, entre outros, 
numa perspetiva de intervenção conjunta com o aluno; - Criação, desenvolvimento e 
implementação de projetos sazonais sobre temáticas específicas decorrentes das 
necessidades manifestadas pelas escolas

Cláudio Renato das 
Neves Machado

A DDD Valor hora: 10€ 01-09-2015 31-08-2016
Professor de Natação - Lecionar aulas de Natação e/ou Atividades Desportivas 
Aquáticas.

Gonçalo Filipe Ribas 
Ribeiro da Costa

A GP 2.544,90 € 06-09-1999 05-09-2016 Assessoria Jurídica na área do urbanismo

Inês do Patrocínio 
Ventura Baptista

A DDD 300,00 € 01-02-2016 31-01-2017
Professora de Natação -  Lecionar aulas de natação e/ou atividades desportivas 
aquáticas;

Inês Gonçalves 
Ferreira

A DDD

Valor hora: 
14,00€/Massag

em 
Linfatica;11,00
€/Hidroterapia;
7,00€/Terapia 
Personalizada

09-10-2015 08-10-2016

Fisioterapeuta -  Realizar avaliações terapêuticas;
Prescrever e orientar tratamentos terapêuticos e de bem-estar em meio aquático e em 
gabinete.

Inês Santiago dos 
Santos Silva

A DDD Valor Hora: 6€ 01-09-2015 31-08-2016 Nadadora Salvadora -  Garantir a segurança e vigilância obrigatórias no cais de piscina;

3 Contratos vigentes no 1.º  Semestre de 2016



Inês Silva Guimarães A DDD

Valor Hora: 
10,50incroniza

da; 
10,00€/Nataçã

o

01-09-2015 31-08-2016
Treinadora de Natação pura e Natação Sincronizada - Lecionar aulas de Natação 
Sincronizada, Natação Pura e/ou Atividades Desportivas Aquáticas.

Irene Borges Pereira 
Duarte

A GP 2.493,66 € 16-03-2005 15-03-2017 Assessoria Jurídica na área do direito do trabalho e do contencioso administrativo

Isa de Carvalho 
Ferreira

A DDD

Valor 
hora:11,00€/Hi
droterapia;7,00

€/Terapia 
Personalizada

01-09-2015 31-08-2016
Fisioterapeuta - Realizar avaliações terapêuticas, prescrever e orientar tratamentos 
terapêuticos e de bem-estar em meio aquático e em gabinete

João Luís Azeitona 
Lopes

A GP 1.350,00 € 09-12-2014 08-12-2016

Consultoria na área da comunicação e imprensa para o Gabinete da Presidência, para o 
qual ser pretende que se efetue as seguintes tarefas:
• Consultoria na área da comunicação e da imagem.
• Produção de conteúdos informativos;
• Articulação e contacto diário com os media nacionais;
• Preparação de entrevistas;
• Acompanhamento de reportagens no Concelho;
• Planeamento de comunicação mediática;
• Pareceres técnicos na área da comunicação externa da Câmara Municipal de 
Odivelas.

João Manuel Monteiro 
Freches

A GCMA 1.500,00 € 03-03-2008 02-03-2017
Definição e reprodução em texto a disponibilizar à CMO para divulgação através dos 
órgãos de comunicação social adequados, das atividades desenvolvidas para o 
concelho de Odivelas

João Manuel Santos 
Viana

A DOMHT/DIEU 1.411,54 € 15-05-2000 14-05-2017 Apoio Técnico na área da Iluminação Pública

Jorge Amaro 
Vidigueira

A DPUPE 1.200,00 € 21-06-2016 20-12-2016 Processo de Reabilitação e Regeneração Urbana do Concelho de Odivelas
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Jorge Miguel Moreira 
Andrade

A SMPC 1.450,00 € 28-05-2015 27-05-2017

Implementação do Projeto "Construindo Cidades Resilientes", nomeadamente:• 
Estabelecer mecanismos de organização e coordenação de ações com base na 
participação de comunidades e sociedade civil organizada, por meio, designadamente, 
do estabelecimento de alianças locais. Bem como incentivar que os diversos segmentos 
sociais compreendam o seu papel na construção de cidades mais seguras, com vista à 
redução de riscos e à preparação para situações de desastre;• Elaboração de 
documentos de orientação para a redução do risco de desastres e promoção de 
incentivos aos moradores em áreas de risco: famílias de baixos rendimentos, 
comunidades, comércio e setor público, para que invistam na redução dos riscos que 
enfrentam;• Manutenção de informação atualizada sobre as ameaças e vulnerabilidades 
da respetiva cidade, condução de avaliações de risco e utilização das mesmas como 
base para os planos e processos decisórios relativos ao desenvolvimento urbano, 
garantindo-se que os cidadãos da respetiva cidade tenham acesso à informação e aos 
planos para a resiliência, criando espaços de discussão sobre os mesmos;• Investir e 
manter uma infraestrutura para redução do risco, com enfoque estrutural;• Avaliar a 
segurança de todas as escolas e centros de saúde da respetiva cidade, modernizando-
os se necessário;• Aplicar e fazer cumprir regulamentos sobre construção e princípios 
de projeção do uso e ocupação do solo e identificar áreas seguras para os cidadãos de 
baixo rendimento;• Investir na criação de programas educativos e de capacitação sobre 
a redução de risco de desastres, tanto nas escolas como nas comunidades locais;• 
Proteger os ecossistemas e as zonas naturais para prevenir e atenuar cheias, 
inundações e outras ameaças às quais a respetiva cidade seja vulnerável, através da 
adaptação às mudanças climáticas recorrendo a boas práticas de redução de risco;• 
Instalar sistemas de alerta e desenvolver capacitações para a gestão de emergências 
na respetiva cidade, realizando, com regularidade, simulacros para a preparação do 
público em geral, com a participação de todos os habitantes;• Após a ocorrência de 
desastres, velar para que as necessidades dos sobreviventes sejam atendidas e para 
que os mesmos se concentrem nos esforços de reconstrução, garantindo-se o apoio 
necessário à população afetada, bem como às respetivas organizações comunitárias, 
de molde a assegurar a reconstrução das habitações e a garantir os seus meios de 
sustento.

José Pedro Oliveira 
da Silva Pinto

A GP 1.733,67 € 22-10-2014 21-10-2016

Consultoria na área da comunicação, nomeadamente na produção de conteúdos 
informativos, preparação de entrevistas, e acompanhamento de reportagens no 
concelho, bem como a articulação e contacto diário com os média nacionais, 
planeamento de comunicação mediática e pareceres técnicos na área da comunicação 
externa da Câmara Municipal de Odivelas.

Liliana Alves de 
Lemos Marques P. 
Deus Alves

A Projeto SEI 1.655,30 € 15-09-2015 14-09-2016
Mediador no âmbito do Projeto SEI! Odivelas - Projeto para o sucesso Educativo e 
Integração 
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Liliana Saraiva 
Gabriel Gomes

A GCMA 1.477,28 € 21-02-2005 20-02-2017

Apoio Técnico na área da Comunicação, nomeadamente apoio técnico à revista 
municipal, designadamente a cobertura dos diversos evwntos e posterior tratamento, 
respeitante às atividades municipais, assim como as ativdades de natureza 
sóciocultural, no âmbito do desporto, da educação e da cultura.

Luís Filipe dos Santos 
Tavares

A DJFM 1.745,25 € 01-12-1999 30-11-2016 Apoio Técnico na área da acústica ambiental

Luís Miguel da Silva e 
Sousa Martins

A GVAIAG 2.364,24 € 16-05-2016 15-05-2017

Apoio jurídico especializado considerando as atribuições e objetivos a prosseguir no 
âmbito Divisão de Habitação e Inovação Social, nomeadamente:
• Aconselhamento técnico-jurídico especializado nos procedimentos autárquicos;
• Experiência na assessoria à atividade da Autárquica;
• Preparação das reuniões de Câmara;
• Suporte jurídico necessário á tomada de decisões. 

Luís Pedro Leitão 
Rodrigues

A DDD

Valor 
hora:10,00€/Na

tação; 
10,50€/Hora 

bébé

01-09-2015 31-08-2016 Professor de Natação -  Lecionar aulas de natação e/ou atividade desportivas aquáticas;

Marcelo Xavier 
Oliveira

A DTO 1.100,00 € 04-05-2015 03-05-2017
Gestão técnica e operacional do parque de viaturas e máquinas do municipio de 
odivelas

Maria de Fátima 
Simões Saraiva da 
Silva

A DDD Valor hora: 10€ 01-09-2015 31-08-2016 Professora de Natação - Lecionar aulas natação e/ou Atividades Desportivas Aquáticas.

Maria Estela Esteves 
Pinto dos Santos

A DJFM 1.500,00 € 22-11-2013 21-11-2016
Apoio jurídico especializado para o DGOU, tendo como funções a apreciação técnica, 
sobre questões de direito fiscal e de urbanismo, relacionadas com o procedimento de 
reconversão de áreas urbanas de génese ilegal, entre outras.
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Mário Máximo dos 
Santos

A GP 2.378,62 € 02-01-2015 01-01-2017

Gestão da área da Lusofonia -                                              • Geminações de Língua 
Portuguesa;
• Cooperação com países e instituições da Lusofonia;
• Acordo com a UCCLA;
• Acordo com a CPLP;
• Acordos com a CE-CPLP;
• Acordos com as restantes instituições ligadas à Lusofonia;
• Dinamização da Bienal de Cultura Lusófonas;
• Dinamização do encontro de escritores lusófonos;
• Dinamização do fórum Lusofonia;
• Acompanhamento das Redes para o Desenvolvimento;
• Preparação de novos projetos envolvendo a CMO e a Lusofonia;
• Preparação de iniciativas ligadas à divulgação da arte e da cultura de Língua 
Portuguesa;
• Aprofundamento da carta Municipal de Odivelas para os assuntos da Lusofonia.

Mário Rui Teotónio 
Domingues

A DDD

Valor 
hora:10,00€/Na

tação; 
10,50€/Hidro 

bébé

01-09-2015
Cessou por 
sua iniciativa 
em fevereiro

Professor de Natação - Lecionar aulas de Natação e/ou Atividades Desportivas 
Aquáticas.

Marlene Suse 
Carvalho Ferreira

A DDD

Valor 
hora:10,00€/Na

tação; 
10,50€/Hidro 

bébé

01-09-2015 31-08-2016
Professor de Natação - Lecionar aulas de Natação e/ou Atividades Desportivas 
Aquáticas.

7 Contratos vigentes no 1.º  Semestre de 2016



Natália Silva Freitas A DE 1.500,00 € 06-07-2015 05-07-2017

Nutricionista, para efeitos de exercício das seguintes funções:- Colaborar na definição 
de políticas alimentares destinadas aos refeitórios escolares do município; - Elaborar um 
plano de ementas de acordo com os princípios de uma alimentação equilibrada e 
adequadas às necessidades das crianças em idade escolar, e atendendo as orientações 
emanadas pela Direção Geral de Educação Ministério de Educação;- Assegurar e 
monitorizar o fornecimento de dietas personalizadas às crianças que, por motivos de 
doença e/ou por motivos étnicos, necessitam de alterações específicas na sua dieta 
alimentar;- Atualizar e assegurar a aplicação dos novos conhecimentos e orientações na 
área da alimentação, nutrição e higiene e segurança alimentar, no que aos refeitórios 
escolares diz respeito. - Realizar visitas de avaliação e monitorização com o objetivo de 
promover um acompanhamento mais próximo e continuo como estratégia de 
intervenção proactiva e melhoria da qualidade do serviço prestado;- Colaborar na 
avaliação e identificação de necessidades estruturais, materiais, de mobiliário e 
equipamentos nos refeitórios escolares com serviço de confeção local e refeitórios com 
serviço de catering (refeições transportadas a quente);- Analisar e monitorizar os 
resultados microbiológicos, enviados INSA, I.P e pela empresa fornecedora de 
refeições, obtidos através da amostragem das refeições fornecidas e da zaragatoa 
efetuada à palamenta/superfícies;  - Colaborar na avaliação do grau de satisfação das 
crianças que frequentam os refeitórios escolares, assim como o grau de satisfação dos 
encarregados de educação e coordenações dos estabelecimentos de ensino e 
educação, através da aplicação de inquéritos e elaboração de relatórios. - Colaborar no 
desenvolvimento de estratégias e atividades lúdico/didáticas na área da promoção de 
hábitos alimentares saudáveis, através dos refeitórios escolares, destinadas a toda a 
comunidade escolar;
- Colaborar na criação de estratégias para a promoção de pequenos-almoços e lanches, 
adequados nutricionalmente às necessidades das crianças, minimizando deste modo o 
acesso a alimentos ricos em açúcares, gorduras e sal;- Colaborar na identificação das 
necessidades de formação, junto da empresa fornecedora de refeições, com o objetivo 
de melhorar o serviço prestado nos refeitórios escolares;- Formar e dotar os técnicos da 
DE, afetos à gestão dos refeitórios de ferramentas que valorizem e acrescentem 
conhecimento no âmbito da monitorização do serviço de refeições escolares.

Nuno Ricardo 
Marques Ventura

A DDD

Valor hora: 
10,00€/Nataçã
o;10,50€/horas 

bébe

01-09-2015 31-08-2016 Professor de Natação -  Lecionar aulas de natação e/ou atividade desportivas aquáticas;

Pedro Miguel Tomás 
Beato

A DDD
Valor hora: 

10,00€
01-09-2015 31-08-2016 Professor de Natação - Lecionar aulas de natação e/ou atividade desportivas aquáticas;
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Ricardo Augusto 
Teixeira Silva 
Figueiredo

A DGEJCA/DISPE 462,00 € 03-08-2015 02-08-2016

Apoio às Artes do Espetáculo no âmbito do projeto Banda Maior - 1. Acompanhamento 
na área de música ao projeto municipal Banda Maior (ensaios de 2 horas por semana);
2. Produção musical e acompanhamento técnico dos espetáculos do projeto municipal 
Banda Maior;
3. Cedência de equipamento e instrumentos musicais necessários à realização de 
ensaios e espetáculos; 4.Promoção e divulgação do projeto Banda Maior;

Ricardo Joel Soares 
de Oliveira

A GVEV 2.034,95 € 30-10-2015 29-10-2016

Implementação de projetos de consolidação da literacia para a saúde junto das 
camadas jovens do Concelho de Odivelas, designadamente, para: 
A adoção de comportamentos preventivos em matéria de toxicodependências e doenças 
infetocontagiosas; 
• A adoção de uma atitude mais ativa em defesa da própria saúde;
• A adoção de comportamentos preventivos e de atitudes de alerta para doenças 
oncológicas;
• A adoção de uma alimentação saudável; 
• A adoção de cuidados ao nível da higiene oral; 
• A adoção de uma atitude de alerta para os sintomas de depressão; 
• A adoção de comportamentos sexuais saudáveis.

Ricardo Manuel de 
Sousa Ferreira 
Rebelo de Castro

A DDD

Valor 
hora:10,00€/Na
tação;10,50€/H

oras Bike

01-09-2015 31-08-2016 Professor de Natação - Lecionar aulas de natação e/ou atividade desportivas aquáticas;

Sara Duarte da 
Cunha Lopes Brites 
Simão

A
GVFF/Projeto 

SEI
1.655,30 € 01-03-2015 29-02-2017

Mediador/SEI - - Promoção e acompanhamento de ações dinamizadas por serviços da 
CMO junto da comunidade escolar; - Apoio à escola e seus serviços, articulando com a 
rede local, designadamente centros de saúde, hospitais, segurança social, CPCJ e 
outros que proporcionem respostas complementares às necessidades dos alunos e 
suas famílias; - Avaliação diagnóstica de alunos com fatores de risco aos níveis escolar, 
emocional, social e vocacional, geradores de insucesso e abandono escolar; - 
Elaboração de planos de intervenção, acompanhamento e encaminhamento de alunos 
em risco; - Promoção e desenvolvimento de competências parentais em pais e 
encarregados de educação, através de intervenções individuais ou em grupo, tendo em 
vista uma participação ativa destes no processo educativo e consequente melhoria do 
rendimento escolar dos seus educandos; - Desenvolvimento de ações de sensibilização 
e/ou workshops para os Agentes Educativos, abordando variados temas relacionados 
com diversas problemáticas, nomeadamente indisciplina, gestão de conflitos, bullying, 
gestão comportamental, insucesso escolar e abandono precoce da escola, entre outros, 
numa perspetiva de intervenção conjunta com o aluno; - Criação, desenvolvimento e 
implementação de projetos sazonais sobre temáticas específicas decorrentes das 
necessidades manifestadas pelas escolas.
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Sónia Catarina Nunes 
Moura

A DDD 12,00€ hora 19-10-2015 18-10-2016
Professora de Zumba -  Lecionar aulas de Zumba no Ginásio do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas.

Teresa Alexandra 
Pereira Ramos

A DJFM 1.500,00 € 29-10-2014 28-10-2016
Assessoria Técnica - apoio jurídico no âmbito da DJFM, cuja área funcional se 
caracterizará pela emissão de pareceres jurídicos nas várias áreas do direito, público e 
privado assim como na instrução de processos de contraordenação

Teresa de Castro 
Rodrigues da 
Fonseca Loios

A DDD

Valor 
hora:10,00€/Na

tação; 
10,50/hidroginá

tica

01-09-2015 31-08-2016
Professora de Natação -  Lecionar aulas de natação e/ou atividade desportivas 
aquáticas;

Vanessa Alexandra 
Borges Alfaiate

A DDD

Valor 
hora:14,00€/M

assagem 
Linfatica; 

11,00€/Hidroter
apia; 

7,00€/Terapia 
Personalizada

01-09-2015 31-08-2016
Fisioterapeuta -  Realizar avaliações terapêuticas, prescrever e orientar tratamentos 
terapêuticos e de bem-estar em meio aquático e em gabinete.

Vanessa Carla 
Marques Porto

A SAOM 1.911,99 € 22-11-2013 21-11-2016
Apoio Jurídico ao Público, nomeadamente apreciação técnica, sobre questões de direito 
fiscal e de urbanismo, relacionadas com o procedimento de reconversão de áreas 
urbanas de génese ilegal.

Verónica Fernandes 
Marques

A DISPE 600,00 € 07-10-2015 30-06-2016 Técnica de Auxiliar de Equitação terapêutica

Vitor Manuel Sousa 
Fonseca

A DGOU 1.604,88 € 22-12-2015 21-12-2016

Assessoria Técnica - Acompanhamento dos estudos e projetos;
- Assegurar o interface comunicacional com entidades promotoras ou interessadas na 
reconversão urbanística;
- Desenvolvimento de contatos com outras entidades públicas ou privadas que resultem 
das necessidades estabelecidas no Plano de Acção Territorial (PAT) e que vierem a ser 
consideradas como essenciais no quadro de competências do setor de reconversão 
Urbana de Áreas Criiticas (SRUAC) e do Gabinete de Apoio ao Vereador do Pelouro, a 
saber, Paulo César Teixeira;

* Ao valor dos honorários superiores a €1500 , foi aplicada a redução remuneratória prevista na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, com a 
eliminação progressiva  ao longo de 2016, conforme artigo 2.º  da Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro.
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