
CONTRATOS DE AVENÇA - JAN 2023

NOME OBJETO CONTRATO INÍCIO PRAZO SERVIÇO OBS

Agostinho José Alves Vaz de Matos
Funções de apoio técnico especializado na área de engenharia civil na Divisão de Gestão Urbanística –
Informação de processos de controlo prévio e realização de outras tarefas inerentes a essa unidade
orgânica.

21|02|2022 12 MESES Divisão de Gestão Urbanistica

Ana Claudia Veloso Guedes de Almeida 

Funções de consultoria jurídica especializada em matéria de revisão do PDM e nas demais áreas do
planeamento, ordenamento, gestão urbanística e reengenharia de procedimentos administrativos em sede
de RJUE – Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, SIR – Sistema de Indústria Responsável e
RJACSR – Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração.

01|08|2022 36 MESES
Divisão Jurídica e de Execuções 

Fiscais

Ana Filipa Leça Blimundo
Funções de apoio técnico especializado no acompanhamento social através da capacitação de pessoas em
situação de sem-abrigo (PSSA) na aquisição e competências pessoais, sociais e profissionais inserido no
Projeto Inserção de pessoas sem-abrigo – financiamento do Norte 2020.

21|04|2022 15 meses Divisão de Ação Social

Ana Paula Marques Roriz Machado Funções de apoio técnico no acompanhamento de projetos da Divisão de Desenvolvimento Económico. 17|02|2022 17 MESES
Divisão Municipal Invest Santo 

Tirso

Ângela Sofia Sousa Ribeiro
Funções de apoio técnico especializado na área de arquitetura na Divisão de Gestão Urbanística –
Informação de processos de controlo prévio e realização de outras tarefas inerentes a essa unidade
orgânica.

02|03|2022 12 MESES Divisão de Gestão Urbanistica

António José Marques de Andrade
Funções de patrocínio judiciário do município e a prática de outros atos próprios do exercício da advocacia,
nos termos da Lei 49/2004, de 24 de agosto, nomeadamente a prestação de consulta e pareceres jurídicos
e autenticação de documentos particulares, nos quais o município seja parte.

24|10|2022
1 ANO    

renovável
GAP

Catarina Ferreira Leite

Apoio técnico especializado na área de nutrição para acompanhamento e coordenação do programa
POAPMC – Programa Operacional de Apoio aos Mais Carenciados, nomeadamente na receção,
acondicionamento, distribuição alimentar a famílias carenciadas do concelho e ações de acompanhamento
às respetivas famílias beneficiárias.

12|03|2020 34 meses Divisão de Ação Social

Cátia Sofia Lucas Dias

Funções de apoio técnico na área de economia para os projetos desenvolvidos na Divisão de
Desenvolvimento Económico, de forma a garantir a competência técnica adequada à participação em
programas de incentivo à fixação de empresas, o acompanhamento, orientação e enquadramento de
promotores e projetos de interesse para o município e apoio à atividade das empresas instaladas e a
instalar de forma a alavancar a atração de investimentos para a área geográfica e fomentar a diversificação
dos setores económicos do território.

02|03|2022 36 MESES
Divisão Municipal Invest Santo 

Tirso

Cristiana Guimarães Ribeiro Nóbrega
Funções de apoio técnico/administrativo na gestão da Fábrica de Santo Thyrso, designadamente na
preparação dos processos de candidatura e desenvolvimento dos projetos financiados, nomeadamente no
âmbito da rede ACTE.

01|02|2022 17 MESES
Divisão Municipal Invest Santo 

Tirso

Diana Sofia Soares Cadete
Funções de apoio técnico especializado para consultadoria na área da nutrição, nomeadamente no
desenvolvimento do projeto de educação alimentar “Crescer para Cima” nas escolas e no acompanhamento
e monitorização dos refeitórios escolares.

16|11|2022
6 MESES+6 

MESES
Divisão de Educação

Filipa Manuela Costa Correia Gomes Funções de apoio técnico especializado na área de arquitetura para a Divisão de Projetos e Empreitadas,
nomeadamente no acompanhamento de projetos no Serviço de Projetos.

15|03|2022 12 MESES Divisão de Projetos e Empreitadas

Humberto Filipe Cunha Teixeira

Funções de serviços de apoio técnico especializado nas áreas de desenvolvimento empresarial, na
coordenação e implementação das ações de diplomacia económica para o desenvolvimento de relações de
cooperação económica a nível internacional, assim como para o apoio à coordenação e execução do projeto
FOLIADA.

05|07|2022 24 MESES
Divisão Municipal Invest Santo 

Tirso

José Fernando da Silva Azevedo
unções de apoio técnico especializado na área de arquitetura na Divisão de Licenças e Urbanismo –
Informação de processos de controlo prévio e realização de outras tarefas inerentes a essa unidade
orgânica.

02|03|2022 12 MESES Divisão de Gestão Urbanistica



Maria Alexandra de Macedo Lima
Apoio técnico especializado para consultadoria na área de nutrição, nomeadamente no acompanhamento
especializado no desenvolvimento do projeto de educação alimentar – Crescer Para Cima nas escolas e no
acompanhamento e monitorização dos refeitórios escolares.

03|04|2020
1 ANO            

+                    
1 ANO

Divisão de Educação

Marlene Sofia de Sá Cunha O objeto do contrato consiste na assessoria da gestão técnica e funcional dos edifícios inseridos na Fábrica
de Santo Thyrso.

01|06|2020 32 MESES
Divisão Municipal Invest Santo 

Tirso

Maria Luísa Gonçalves Marinho Cunha
Assessoria especializada na área de Turismo, na gestão de projetos, para acompanhamento e conclusão do
projeto AYCH – Atlantic Youth Creative Hubs e outras atividades da Divisão de Desenvolvimento
Económico.

01|06|2020 32 MESES
Divisão Municipal Invest Santo 

Tirso

Paula Cristina da Silva Ribeiro Apoio técnico especializado na elaboração da revisão do PDM, com carater de consultadoria, coordenação e
produção de algumas temáticas.

01|09|2022

12 MESES 
prorrogável 

até 31|dez| 
2023

DOTIG

Pedro Manuel Bessa dos Santos Funções de serviços de apoio à assessoria de imprensa e marketing nas atividades desenvolvidas pela
Divisão de Comunicação e Imagem da Câmara Municipal de Santo Tirso.

16|05|2022 12 MESES
Divisão de Comunicação e 

Imagem

Pedro Miguel Botelho Miranda
Funções de produção de conteúdos para as diversas publicações do município de Santo Tirso, bem como a
elaboração de notas de imprensa pela Divisão de Comunicação e Imagem da Câmara Municipal de Santo
Tirso.

01|08|2022 12 MESES
Divisão de Comunicação e 

Imagem

Pedro Miguel Ferreira Sousa Lobo Assessoria jurídica na área do Direito Administrativo, nomeadamente em matéria de contratação pública,
urbanismo, direito comercial e finanças locais.

16|08|2021
1 ANO           

+                    
1 ANO

GAP

Raquel Maria Ruas Oliveira
Funções de apoio jurídico na Divisão de Ação Social, nomeadamente na mediação e celebração de acordos
de regularização de renda das habitações municipais, assim como no apoio e aconselhamento jurídico a
vítimas de violência doméstica.

15|03|2022 12 MESES Divisão de Ação Social

Tiago Jorge Monteiro Rêgo 

Funções de apoio jurídico ao Serviço de Contraordenações e Eleições, designadamente na elaboração da
proposta de decisão dos processos de maior complexidade jurídica e apreciação das impugnações
administrativas apresentadas no âmbito dos mesmos, bem como na elaboração de notificações mais
complexas e audição oral dos arguidos.

04|05|2022
1 ANO, 

RENOVÁVEL 
ATÉ 3 ANOS

Serviço de Contraordenações e 
Eleições

Ana Rita Pinto Monteiro
O objeto do contrato consiste no apoio às aulas das atividades desportivas desenvolvidas na Divisão do
Desporto do município de Santo Tirso, nomeadamente aulas de musculação, boccia, desporto sénior,
defesa pessoal, desporto adaptado, natação e hidroginástica.

02|02|2022 12 MESES
Divisão de Desporto (Pavilhão 

Municipal)

Artur Miguel Marques Magalhães Moreira
O objeto do contrato consiste no apoio às aulas das atividades desportivas desenvolvidas na Divisão do
Desporto do município de Santo Tirso, nomeadamente aulas de musculação, boccia, desporto sénior,
defesa pessoal, desporto adaptado, natação e hidroginástica.

02|02|2022 12 MESES
Divisão de Desporto (Pavilhão 

Municipal)

César Filipe Magalhães Ferreira da Silva Dias
O objeto do contrato consiste no apoio às aulas das atividades desportivas desenvolvidas na Divisão do 
Desporto do município de Santo Tirso, nomeadamente aulas de musculação, boccia, desporto sénior, 
defesa pessoal, desporto adaptado, natação e hidroginástica.

02|02|2022 12 MESES
Divisão de Desporto (Pavilhão 

Municipal)

Joaquim Gomes Fernandes
O objeto do contrato consiste no apoio às aulas das atividades desportivas desenvolvidas na Divisão do
Desporto do município de Santo Tirso, nomeadamente aulas de musculação, boccia, desporto sénior,
defesa pessoal, desporto adaptado, natação e hidroginástica.

02|02|2022 12 MESES
Divisão de Desporto (Pavilhão 

Municipal)

Renato José Oliveira Leal
O objeto do contrato consiste no apoio às aulas das atividades desportivas desenvolvidas na Divisão do
Desporto do município de Santo Tirso, nomeadamente aulas de musculação, boccia, desporto sénior,
defesa pessoal, desporto adaptado, natação e hidroginástica.

02|02|2022 12 MESES
Divisão de Desporto (Pavilhão 

Municipal)

Rui Filipe Martins Rompante
O objeto do contrato consiste no apoio às aulas das atividades desportivas desenvolvidas na Divisão do
Desporto do município de Santo Tirso, nomeadamente aulas de musculação, boccia, desporto sénior,
defesa pessoal, desporto adaptado, natação e hidroginástica.

02|02|2022 12 MESES
Divisão de Desporto (Pavilhão 

Municipal)

CONTRATOS DE TAREFA - JAN 2023


