




NÚMERO AUTOR RÉU TRIBUNAL
JUÍZO/N.PR

OCESSO
OBJETO DO 

LITÍGIO
VALOR

P0000186
Iberking 

Restaurante 
SA

Município de 
Gondomar

TAFP
3045/13.4BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
744,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

17/08/15

P0000199
Município de 
Gondomar

Fazenda 
Publica

TAFP
3200/06.6BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
992.901,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

04/06/15

P0000251 Iberusa
Município de 
Gondomar

TAFP
1557/14.4BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
182,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

17/11/15

P0000255
Petroleos de 

Portugal
Município de 
Gondomar

TAFP
2677/11.2BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
462,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

11/11/14

P0000256
Petroleos de 

Portugal
Município de 
Gondomar

TAFP
1670/12.24B

EPRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
3.652,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

20/11/15

P0000257
Petroleos de 

Portugal
Município de 
Gondomar

TAFP
2128/10.0BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
997,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

30/06/15

P0000258
Petroleos de 

Portugal
Município de 
Gondomar

TAFP
1758/10.4BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
906,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

Impugnação judicial do ato de cobrança das taxas e 
licenças de publicidade do ano de 2010.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Parecer do MP pela absolvição do Municipio

Impugnação do ato de indeferimento tacito da 
renovação da licença de publicidade do ano de 2010

Impugnação Judicila do ato de cobrança de taxa de 
publicidade relativa ao ano de 2010.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

Impugnação judicial do ato de idenferimento da 
renovação das taxas e licenças relativas ao ano de 2012

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Aguarda notificação para alegar

Reclamação da liquidação de IVa dos anos de 2001 a 
2005

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Espera de sentença

Impugnação Judicial do ato de cobrança de taxas de 
publicidade relativas ao ano de 2014

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Alegações da contra parte

ADMINISTRATIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/11/16 a 

impugnação judicial do ato de indeferimento da 
cobrança das taxas e licenças de publicidade do ano de 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Prazo para alegar



11/03/16

P0000259
Petroleos de 

Portugal
Município de 
Gondomar

TAFP
2935/08BEP

RT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
633,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

20/11/14

P0000260
Município de 
Gondomar

Iberusa TAFP
1878/08.5BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
409,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

21/01/15

P0000261 IBerkng
Município de 
Gondomar

TAFP
1514/07.7BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
361,00 

PEDIDO FASE RECURSO

27/12/16

P0000262 Firmovem
Município de 
Gondomar

TAFP
1877/08.7BE

PR

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
653,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

25/02/16

P0000263 TV cabo
Município de 
Gondomar

TAFP
1234/08.9BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
5.532,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

12/11/14

P0000264 Iberking
Município de 
Gondomar

TAFP
1876/08.9BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
361,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

12/11/14

P0000265 Zon tv cabo
Município de 
Gondomar

TAFP
1969/09.5BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
1.065,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

19/02/16

impugnação judicial do ato de cobrança de taxas e 
licenças relativas ao ano de 2009

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Sentença totalmente procedente contra o municipio

Impugnação judicial do ato de cobrança de taxa de 
publicidade relativa ao ano de 2007

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Aguarda sentença

Impugnação do ato de cobrança de taxa de publicdade 
relativa ao ano de 2007

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Aguarda sentença

Impugnação Judicial do ato de cobrança da taxa de 
publicidade relativa ao ano de 2007

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

REcurso Improcedente

Impugnação judicial do ato de cobrança de taxa de 
publicidade relativa ao ano de 2008

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Junção da taxa de justiça

impugnação do ato de cobrança das taxas de 
publicidade relativas ao ano de 2008

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Aguarda sentença

Impugnação Judicial do ato de cobrança de taxa e 
licença relativa ao ano de 2008

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Custas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Sentença improcedente a favor do municipio



P0000266 Iberusa
Município de 
Gondomar

TAFP
1972/09.5BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
780,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

04/06/15

P0000267 Firmovem
Município de 
Gondomar

TAFP
1513/07.9BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
637,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

24/11/14

P0000268 Firmovem
Município de 
Gondomar

TAFP
3039/13.2BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
420,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

08/09/15

P0000269 Iberking
Município de 
Gondomar

TAFP
1975/09.0BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
743,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

12/11/14

P0000270 Efimóveis
Município de 
Gondomar

TAFP 2050/04.9
PROCESSO 

DE 
IMPUGNAÇ

180.925,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

06/04/16

P0000271 MOP
Município de 
Gondomar

TAFP
2671/09.3BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
75.123,00 

PEDIDO FASE RECURSO

20/11/14

P0000273 Iberking
Município de 
Gondomar

TAFP
1974/09.1BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
693,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

12/12/14

P0000274 Iberusa
Município de 
Gondomar

TAFP
1675/12.3BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
188,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA
Impugnação judicial do ato de indeferimento das taxas e 
licenças relativas ao ano de 2012

impugnação do ato de cobrança da taxa de publicidade 
relativa ao ano de 2007, requerendo a sua redução para 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Recurso STA

Impugnação judicial do ato de indeferimento da 
cobrança das taxas relativas ao ano de 2009

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pagamento de taxa de justiça

Impugnação Judicial do ato de cobrança de taxas de 
ppublicidade relativas ao ano de 2009

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Aguarda sentença

Impugnação Judicial do ato de cobrança de licenças

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Notificação da interposição de recurso por parte da efimoveis

impugnação judicial do ato de cobrança de taxas e 
licenças de publicidade relativas ao ano de 2007

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Sentença favoravel ao Municipio

Impugnação judicial do ato de cobrança de taxas de 
publicidade relativas ao ano de 2013

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Alegações

Impugnação Judicial do ato de cobrança de taxas e 
licenças de publicidade relativas ao ano de 2009

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Sentença favoravel



16/12/14

P0000277 Iberking
Município de 
Gondomar

TAFP
1558/14.2BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
748,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

15/02/15

P0000281 Frimovem
Município de 
Gondomar

TAFP
1555/14.8BE

PRT

PROCESSO 
DE 

IMPUGNAÇ
423,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

29/10/15

Impugnação judicial do ato de cobrança de taxa de 
publicidade relativa ao ano de 2014.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Apresentadas alegações

TOTAL DE PROCESSOS : 24

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Sentença totalmente improcedente a favor do municipio

Impugnação judicial do ato de cobrança de taxas 
relativas ao ano de 2014

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Apresentada contestação



NÚMERO AUTOR RÉU TRIBUNAL
JUÍZO/N.PR

OCESSO
OBJETO DO 

LITÍGIO
VALOR

P0000001 PSP
Município de 
Gondomar

GONDOMAR
CO97254936

6
PENAL 120,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

01/09/14

P0000194 GNR
Município de 
Gondomar

GONDOMAR 258285877 PENAL 310,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

30/03/15

P0000195 ACT
Município de 
Gondomar

GONDOMAR 910197750 CIVIL 200,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

31/03/15

P0000196 IMTT
Município de 
Gondomar

GONDOMAR
1000556612

70
PENAL 2.000,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

30/03/15

P0000197 IMTT
Município de 
Gondomar

GONDOMAR
1000342110

70
PENAL 120,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

30/03/15

P0000198 ANPC
Município de 
Gondomar

GONDOMAR 313/2013 PENAL 180,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

30/03/15

P0000286
Município de 
Gondomar

Desconhecid
os

PORTO 586/14. PENAL 634,00 

Apresentação de defesa num processo de contra 
ordenação da autoridade nacional de protecção civil.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Apresentação de defesa em Julho de 2013

Defesa numa contra ordenação intentada pelo IMTT por 
falta de tacografo numa viatura do municipio.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Defesa apresentada 3.01.2013

Defesa apresentada num processo contra ordenacional 
levantado pelo ACT devido à falta tacografos.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Apresentação de defesa a 14.10.2010

Defesa apresentada num processo de contra ordenação 
rodoviária.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

defesa apresentada 13.02.2009

Defesa num processo de contra ordenação levantado 
pelo ACT devido à falta de tacografo numa viatura do 
municipio.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Defesa apresentada a 13.12.2012

CRIME
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/11/16 a 

Impugnação de contra ordenação rodoviaria na qual se 
ordena a apreensão da viatura por um prazo de 30 dias. 
Ilicito praticado a 25-02-2013. Existe alguma 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório



PEDIDO FASE FINDO

21/05/15

P0000289
Município de 
Gondomar

GONDOMAR
472/13.3GD

GDM
PENAL

PEDIDO FASE INQUERITO

26/05/15

P0000294 PSP
Município de 
Gondomar

965637446 30,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

12/08/15

P0000299
Município de 
Gondomar

Jose Miguel 
Vieira Santos 

Fidalgo
GONDOMAR

4670/15.T9G
DM

PENAL 44.026,68 

PEDIDO FASE INQUERITO

07/12/15

P0000311
Município de 
Gondomar

Opção 
sublime SA

GONDOMAR
4368/13.0TA

GDM
PENAL

PEDIDO FASE INSTRUÇÃO

26/10/16

P0000313
Município de 
Gondomar

ACT 2862210940 PENAL

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

07/12/16

P0000314
Município de 
Gondomar

DEsconhecid
os

GONDOMAR
156/16.0PG

GDM
PENAL

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

07/12/16

P0000315
Município de 
Gondomar

David Leonel 
França

GONDOMAR
905/14.1TAG

DM
PENAL

PEDIDO FASE INQUERITO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

Crime de condução perigosa e dano qualificado

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pedido de indicação de testemunhas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Constituição de assistente

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Enviada defesa

Formular pedido de indeminização civil por incendio no 
mercado de S. Cosme.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Arquivamento do inquerito



03/01/17

23/01/17

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

cosntituição de assistente

TOTAL DE PROCESSOS : 14



NÚMERO AUTOR RÉU TRIBUNAL
JUÍZO/N.PR

OCESSO
OBJETO DO 

LITÍGIO
VALOR

P0000285

Natércia 
Maria 

Moutinho 
Neves

Município de 
Gondomar

GONDOMAR
7/14.0T8GD
M - J2 civel

CIVIL 15.000,00 

PEDIDO FASE JULGAMENTO

14/09/16

P0000019
Município de 
Gondomar

Albina 
Armando 

Mendes Silva 
Pinto / 
Gabriel 
Orlando 

Gomes Pinto

PORTO
3332/14.7BE

PRT
AC. ADM. 
COMUM

6.543,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

21/04/15

P0000029
Município de 
Gondomar

Antonio 
Campos 

Almeida/Mari
a Manuela 
Sampaio 
Oliveira 
Gomes

GONDOMAR
1540/11.1TB

GDM
CIVIL 5.877,33 

PEDIDO FASE FINDO

05/02/15

P0000045
Município de 
Gondomar

Francisco 
Joao 

Guimaraes 
Mota / Isaura 
Maria Silva 

Lopes

GONDOMAR
3915/10.4TB

GDM
CIVIL 5.605,00 

PEDIDO FASE SENTENÇA

03/06/15

P0000049
Município de 
Gondomar

Carlos 
Manuel 
Ferreira 
Sousa / 
Catarina 
Eufemia 
Augusto 

Nascimento

GONDOMAR
3548/11.8TB

GDM
CIVIL 3.622,00 

Acção declarativa de condenação para resolução do 
contrato de arrendamento por rendas em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Retificação de sentença

Acção de despejo que pede a resolução do contrato de 
arrendamento e o pagamento de todas as rendas em 
atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

citação edital dos RR.

Acção de despejo a requerer a resolução do Contrato de 
arrendamento e o pagamento das rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Tribunal Administrativo a indeferir o pedido com base no despejo administrativo

DECLARATIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/11/16 a 

Reconhecimento do direito de propriedade sobre uma 
parcela de terreno. Improvavel que o municipio ganhe.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Marcação do julgamento



PEDIDO FASE SENTENÇA

09/01/15

P0000078
Município de 
Gondomar

Jose Neves 
da Costa

GONDOMAR
19/04.2TBG

DM
CIVIL 7.778,74 

PEDIDO FASE FINDO

03/09/14

P0000101
Município de 
Gondomar

Maria Santos 
Sousa 

Tavares / 
Francisco 
Teixeira 
Tavares

GONDOMAR
1279/11.8TB

GDM
CIVIL 10.676,61 

PEDIDO FASE SENTENÇA

30/03/15

P0000140
Município de 
Gondomar

Luis Manuel 
Silva Costa

GONDOMAR
3275/13.1TB

GDM
CIVIL 31.859,12 

PEDIDO FASE SENTENÇA

12/05/15

P0000146
Município de 
Gondomar

Jose Silva 
Ribeiro

GONDOMAR
1426/13.5TB

GDM
CIVIL 638,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

17/08/15

P0000177
Município de 
Gondomar

Emilia Maria 
Martins 
Tavares

GONDOMAR
3606/12.1TB

GDM
CIVIL 13.422,42 

PEDIDO FASE JULGAMENTO

30/03/15

P0000204
Município de 
Gondomar

Junta de 
Freguesia de 

S. Cosme
GONDOMAR

278/14.2TBG
DM

CIVIL 5.000,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

22/10/15

Acção declarativa para resolução do contrato de 
arrendamento e pagamento das rendas em falta

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Espera de marcação de julgamento.

Impugnação judicial de escritura de justificação notarial 
realizada pela União de freguesias de S. Cosme, 
Valbom e Jovim em que justificou o Largo Joao Paulo II

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Audiencia Previa 10-11-2015

Acção declarativa para despejo, requere-se a resolução 
do contrato de arrendamneto assim como a liquidação 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrega das chaves

Acção declarativa de despejo para resolução do contrato 
de arrendamento e pagamento das rendas em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

contestação

Acção declarativa para resolução do contrato de 
arredamento e pagamento das rendas em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrada no Escritório

Acção de despejo para resolução do contrato de 
arendamento por falta de pagamento das rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Sentença transitada em julgado favoravel ao municipio

Acção declarativa de condenação cujo pedido è a 
resolução do contrato de arrendamento, a desocupação 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Sentença



P0000214
Município de 
Gondomar

Rita 
dasNeves 

Gama / 
David 

Moreira das 
Neves

GONDOMAR
4872/09.5TB

G
CIVIL 4.242,78 

PEDIDO FASE RECURSO

30/03/15

P0000245

Marcio 
Miguel 

Pereira de 
Castro

Município de 
Gondomar

MAIA
89/14.5TTM

AI
TRABALHO 42.629,67 

PEDIDO FASE JULGAMENTO

12/05/15

P0000248
Rui Paulo 

Lima Vieira
Município de 
Gondomar

TAFP
829/15.5BEP

RT
TRABALHO 2.000,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

15/09/16

P0000254
Maria Luisa 
Oliveira da 

Silva

Município de 
Gondomar

VALONGO
269/14.3T8V

LG
TRABALHO 4.000,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

08/07/16

P0000275
Maria Neves 
Guimaraes

Município de 
Gondomar

GONDOMAR
1363/05.7TB

GDM
CIVIL 14.963,00 

PEDIDO FASE INSTRUÇÃO

31/03/15

P0000279

Larus - 
Artigos para 
construção 

de 
equipamento

s lda

Município de 
Gondomar

LISBOA
420/14.3YHL

B
CIVIL 60.300,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

26/12/16

16/01/17 Reclamação da conta de custas da chamada

Reconhecimento do direito de propriedade sobre um 
terreno.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

À espera de julgamento

Acção interposta contra o muncipio na qual o autor pede 
uma indemnização pela copia de modelos pre 
fabricados patenteados pela autora.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Sentença

Acção decarativa de condenação por despedimento 
ilicito que requer a condenação do municipio à 
reintegração do autor e aos pagamento da 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Marcação de audiencia de julgamento para o dia 16/11

Acção declarativa de condenação contra o municipio em 
que a ex funcionaria requer a sua reintegração e o 
pagamento duma indeminização no valor de 4000.00

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Recurso da autora

Acção declarativa de condenação pedindo a resolução 
do contrato de arrendamento e as rendas vencidas e 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Recurso dos Executados para a relação

Acção declarativa de condenação, em que o autor 
requer a condenação do municipio a reintegra-lo, 
pagamento da indeminização peticinionada que engloba 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Continuação do julgamento dia 14 de maio de 2015



P0000280
Isabel Maria 

da Silva 
Ferreira

Município de 
Gondomar

TAFP
3104/12.9BE

PRT
TRABALHO 80.917,65 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

31/03/15

P0000290
Município de 
Gondomar

Efimoveis PORTO
29884/15.6T

8PRT
CIVIL 250.001,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

22/06/15

P0000291

Fernanda 
Judite Alves 

da Silva 
Matos

Município de 
Gondomar

TAFP
2536/15.0BE

PRT
TRABALHO 3.000.001,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

29/09/15

P0000293
Ecoreferenci

a SA
Município de 
Gondomar

TAFP
2987/15.0BE

PRT
CIVIL 4.339,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

03/11/16

P0000296

Antonio 
Manuel 

Freitas da 
Costa

Município de 
Gondomar

GONDOMAR
1249/10.3TB

GDM
CIVIL

PEDIDO FASE FINDO

22/10/15

P0000297

Joaquim 
Rodrigues 
Ferreira 
Soares

Município de 
Gondomar

TAFP
2483/15.5BE

PRT
PENAL 21.474,60 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

06/04/16

P0000306
Rosa 

Gonçalves 
dos Santos

Município de 
Gondomar

TAFP
2900/15.4BE

PRT
TRABALHO 2.138,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

12/02/16

contestação das aguas pedindo a intervenção da companhia de seguros

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

Renuncia do mandato da representante da A

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

Pede o reconhecimento de que o seu despedimento foi 
ilicito, e a reintegração no municipio.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
Saneador a considerar o tribunal de trabalho materialmente incompetente para 
conhecer a causa

Pedido do pagamento de 4339.09 por serviços 
prestados

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Acção administrativa comum por despedimento ilicito 
em que requer a condenação do municipio ao 
pagamento de indeminização por ilicitude de 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Espera da notificação da replica

Defeitos de construção do conjunto habitacional de 
Santo Antonio e de Nossa Senhora dos Aflitos

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior



P0000308
Domingos 

Manuel 
Martisn Leça

Município de 
Gondomar

GONDOMAR
415/14.7T8G

DM-A
CIVIL 5.001,00 

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

12/04/16

P0000312

Jeronimo 
João 

Marques 
Gomes

Município de 
Gondomar

VALONGO
362/14.2TTG

DM
TRABALHO

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

26/10/16

P0000319
Jorge Ruben 

Campos 
Gloria

Município de 
Gondomar

PORTO
483/16.7T8V

LG
CIVIL

PEDIDO FASE
ARTICULADO

S

30/01/17 Entrata no Escritório

TOTAL DE PROCESSOS : 27

Entrata no Escritório

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Indeminzação por danos num terreno provocado pela via 
publica.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior



NÚMERO AUTOR RÉU TRIBUNAL
JUÍZO/N.PR

OCESSO
OBJETO DO 

LITÍGIO
VALOR

P0000003
Município de 
Gondomar

Maria Rosa 
Moreira e 
Margarida 

Pereira

GONDOMAR
1280/11.1TB

GDM
CIVIL 1.935,00 

PEDIDO FASE PENHORA

03/06/15

P0000008
Município de 
Gondomar

Maria 
Soledade 
Mesquita 
Seixas / 
António 
Delfim 
Oliveira

GONDOMAR
3549/11.6TB

GDM
CIVIL 2.870,00 

PEDIDO FASE PENHORA

03/06/15

P0000009
Município de 
Gondomar

Maria de 
Fatima 
Moreira 
Matos

GONDOMAR
4153/09.6TB

GDM
CIVIL 933,00 

PEDIDO FASE PENHORA

03/06/15

P0000016
Município de 
Gondomar

Augusto 
Pedro Lopes 
Fernandes

GONDOMAR
1544/11.4TB

GDM
CIVIL 2.206,00 

PEDIDO FASE PENHORA

02/09/16

P0000020
Município de 
Gondomar

Armando 
Manuel 
Ferreira 

Marques / 
Maria Jesus 

Correia 
Azevedo 
Marques

GONDOMAR
2734/10.2TB

GDM
CIVIL 14.000,00 

PEDIDO FASE PENHORA

30/11/15

Execução para pagamento de quantia certa duma 
sentença. Locado já entregue.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pedido de honorarios

Execução para entrega de coisa certa cujo titulo 
executivo e sentença condenatória

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Mudança de AE por óbito

Execução para pagamento de quantia certa e para 
entrega.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Marcaçao para entrega

Execução para pagamento de quantia certa numa divida 
de relativa a arrendamento. Até agora não foram 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Penhora

EXECUTIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/11/16 a 

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

diligencias de penhora em curso



P0000023
Município de 
Gondomar

António 
Alves 

Ramalho/Mar
ia de Lurdes 
Sá Santos

GONDOMAR
2881/6.5TBG

DM
CIVIL 2.171,00 

PEDIDO FASE
JULGAMEN

TO

03/06/15

P0000027
Município de 
Gondomar

Augusto 
José 

Teiixeira 
Botelho / 
Anabela 

Mota Botelho 
Bernardo

GONDOMAR
3126/10.9TB

GDM
CIVIL 12.176,00 

PEDIDO FASE PENHORA

03/06/15

P0000028
Município de 
Gondomar

Augusto 
Neves 

Teixeira
GONDOMAR

3324/03.1TB
GDM-A

CIVIL 3.441,00 

PEDIDO FASE PENHORA

03/06/15

P0000030
Município de 
Gondomar

Antonio 
Manuel Silva 

Cardoso
GONDOMAR

4107/10.8TB
GDM

CIVIL 2.365,00 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000033
Município de 
Gondomar

Joaquim 
Fernando 

Silva 
Pereira/Rosa 
Maria Ribeiro 

Moreira

GONDOMAR
1502/11.9TB

GDM
CIVIL 2.016,00 

PEDIDO FASE PENHORA

15/10/15

P0000036
Município de 
Gondomar

Isidoro SIlva 
Belchior/Mari
a Madalena 

Moura 
Peixoto

GONDOMAR
1272/11.9TB

GDM
CIVIL 3.233,00 

PEDIDO FASE PENHORA

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Averiguação sobre a existencia de bens.

Execução para entrega.

Execução para entrega de coisa certa, na qual o titulo 
executivo é uma sentença condenatória.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para entrega de coisa certa.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pedido de informação do AE a ver se o imóvel já havia sido entregue.

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para pagmento de quantia certa, originada por 
rendas em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso



19/05/15

P0000040
Município de 
Gondomar

Jose 
Augusto 
Cunha 

Ferreira/Isab
el Maria 
Martins 

Monteira

GONDOMAR
4423/09.1TB

GDM
CIVIL 3.872,00 

PEDIDO FASE PENHORA

03/06/15

P0000041
Município de 
Gondomar

Isabel Maria 
Marinho 

Magalhaes / 
Armando 
Manuel 
Barbosa 

Moura Silva

PORTO
3119/11.9TB

GDM-A
CIVIL 839,00 

PEDIDO FASE ENTREGA

03/06/15

P0000043
Município de 
Gondomar

Honorio 
Alexandre 

Guimaraes / 
Maria Emilia

GONDOMAR
77/04.0TBG

DM
CIVIL 3.527,00 

PEDIDO FASE PENHORA

18/02/15

P0000044
Município de 
Gondomar

GRacinda 
Silva Castro / 
Serafim Silva 

Santos

GONDOMAR
3152/11.0TB

GDM
CIVIL 4.028,00 

PEDIDO FASE PENHORA

14/10/14

P0000046
Município de 
Gondomar

Florbela 
Maria Antas 

Moura de 
Sousa / 
Eduardo 
Manuel 
Barreto 
Sousa

GONDOMAR
4301/09.4TB

GDM
CIVIL 2.491,00 

PEDIDO FASE PENHORA

30/06/15

Execução para entrega de quantia certa por rendas em 
atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pedido de informação de NIB

Execução para entrega de quantia certa por rendas eme 
atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligências de penhora em curso

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Devedora aqui executada delarada insolvente

Execução para pagamento de quantia certa por não 
pagamento de rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora

Execução para entrega de coisa certa, por resolução 
judicial de contrato de arrendamento.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Marcação para entrega

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Extinta por inutilidade superveniente da lide



P0000050
Município de 
Gondomar

Carlos Silva 
Nogueira / 
Adelaide 

Grilo

GONDOMAR
3751/07.5TB

GDM
CIVIL 3.220,00 

PEDIDO FASE VENDA

09/03/15

P0000051
Município de 
Gondomar

Antonio 
Moreira 

Guimaraes
GONDOMAR

4618/09.8TB
GDM

CIVIL 14.000,00 

PEDIDO FASE FINDO

27/02/15

P0000052
Município de 
Gondomar

Antonio 
Moreira 

Guimaraes
GONDOMAR

4679/09.0TB
GDM

CIVIL 3.186,00 

PEDIDO FASE PENHORA

27/02/15

P0000053
Município de 
Gondomar

Carlos 
Alberto costa 
Cruz / Maria 
de Fatima 
Teixeira 
Carvalho 

Cruz

GONDOMAR
4615/09.3TB

GDM
CIVIL 5.349,00 

PEDIDO FASE PENHORA

07/12/14

P0000054
Município de 
Gondomar

Carlos 
alberto Costa 
Cruz / Maria 
de Fatima 
Teixeira 
Carvalho 

Cruz

GONDOMAR
5168/14.6T8

PRT
CIVIL 45.550,00 

PEDIDO FASE ENTREGA

03/06/15

P0000055
Município de 
Gondomar

Carlos 
Alberto costa 
Cruz / Maria 
de Fatima 
Teixeira 
Carvalho 

Cruz

GONDOMAR
2855/06.6TB

GDM
CIVIL 3.868,00 

PEDIDO FASE VENDA
Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Varias diligencias de penhora sem sucesso

Execução para entrega de coisa certa por resolução do 
contrato de arrendamento

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

à espera de marcação de diligencia de entrega

Execução para entrega de coisa certa

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Suspensão por falecimento do executado

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Suspensão por falecimento

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Venda de bens em curso



24/01/17

P0000056
Município de 
Gondomar

Carlindo 
Silva Araujo / 

Margarida 
Moura Pinto

GONDOMAR
4504/09.5TB

GDM
CIVIL 5.326,00 

PEDIDO FASE PENHORA

01/03/15

P0000058
Município de 
Gondomar

Camila 
monteiro dos 

Santos / 
Serafim 

antonio Cruz 
Coutinho

GONDOMAR
4793/09.1TB

GDM
CIVIL 1.893,00 

PEDIDO FASE PENHORA

22/06/15

P0000060
Município de 
Gondomar

Armando 
Silva moreira 

/ Laurinda 
Fernanda 
Rodrigues 

Moreira

GONDOMAR
1277/11.1TB

GDM-
CIVIL 7.710,67 

PEDIDO FASE PENHORA

09/03/15

P0000062
Município de 
Gondomar

Antonio 
Vieira Mota / 

Ana Mota
GONDOMAR

2005/08.4TB
GDM

CIVIL 4.764,75 

PEDIDO FASE ENTREGA

03/06/15

P0000063
Município de 
Gondomar

Arminda 
Manuela 

Silva Vidal / 
Damiao 
Carlos 

Monteiro 
Almeida

GONDOMAR
3550/11.0TB

GDM
CIVIL 6.500,62 

PEDIDO FASE ENTREGA

28/05/15

P0000065
Município de 
Gondomar

Carmina 
Maria 

Oliveira 
almeida

GONDOMAR
3544/08.2TB

GDM
CIVIL 1.495,55 

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

À espera de marcação para entrega

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
pagamento das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

extinção da instância

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Indeferimento da reclamação

Execução para pagamento de quantia certa por atraso 
no pagamanto das rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Já se encontra penhorada a quantia de 1400.00 ¤.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Prosseguir os autos ainda falta liquidar o montante de 1159.69

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso



PEDIDO FASE PENHORA

28/02/15

P0000067
Município de 
Gondomar

Maria 
Manuela / 
Antonio 

Santos Silva

GONDOMAR
4216/08.3TB

GDM
CIVIL 3.237,47 

PEDIDO FASE PENHORA

19/05/15

P0000068
Município de 
Gondomar

Maria do 
Carmo 

Ferreira da 
Silva

GONDOMAR
3752/07.3TB

GDM
CIVIL 4.033,51 

PEDIDO FASE PENHORA

03/03/15

P0000069
Município de 
Gondomar

Sergio Bruno 
Magalhaes 

Alves
GONDOMAR

462/09.6TBG
DM

CIVIL 648,54 

PEDIDO FASE PENHORA

03/06/15

P0000070
Município de 
Gondomar

Maria 
Oliveira 

/ZEferino 
Oliveira

GONDOMAR
3139/11.3TB

GDM
CIVIL 3.767,87 

PEDIDO FASE ENTREGA

28/05/15

P0000072
Município de 
Gondomar

Zeferino 
Mario 

Pessoa 
Pascoal 
Costa 

/Nelson 
Manuel 
Almeida 
Soares 
Costa

GONDOMAR
3120/11.2TB

GDM
CIVIL 2.689,61 

PEDIDO FASE PENHORA

15/03/15

P0000073
Município de 
Gondomar

Susana 
Alexandra 
Rodrigues 
Sousa e 
Viriato

PORTO
5172/14.4T8

PRT
CIVIL 748,48 

Execução para entrega de coisa certa

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Findo por deserção

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Aguarda impulso processual não foram encontrados bens penhoraveis

Execução para entrega de quantia certa. Devedora 
declarada insolvente. Municipio Reclamou os seus 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Requerida a citação edital da executada

Execução de sentença transitada em julgado de 
processo crime, por furto nas piscinas municpais de S. 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

diligencias de penhora em curso

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pedido de apreensão do veiculo penhorado nos autos

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Envio ao tribunal a requerer a substituição pela Cidália Santos



PEDIDO FASE ENTREGA

15/03/15

P0000075
Município de 
Gondomar

Vitor Jose 
Moreira Silva 

Ferreira
GONDOMAR

266885/08.0
YIPR

CIVIL 1.184,38 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000077
Município de 
Gondomar

CArmina 
Maria 

Oliveira de 
almeida

GONDOMAR
3127/10.7TB

GDM
CIVIL 4.392,40 

PEDIDO FASE PENHORA

20/11/15

P0000079
Município de 
Gondomar

Maria 
Arminda 

Silva 
miranda

GONDOMAR
3283/08.4TB

GDM
CIVIL 4.392,40 

PEDIDO FASE PENHORA

03/06/15

P0000081
Município de 
Gondomar

Maria Alice 
Silva Rocha

GONDOMAR
2968/11.2TB

GDM
CIVIL 13.912,94 

PEDIDO FASE PENHORA

14/04/15

P0000083
Município de 
Gondomar

Jose da 
Rocha Lopes 

Correia
GONDOMAR

4233/05.5TB
GDM

CIVIL 11.633,58 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000085
Município de 
Gondomar

Sandra 
Cristina 
Ferreira 
Santos 
/Sergio 
Manuel 
Santos 
Rolindo

GONDOMAR
3110/11.5TB

GDM
CIVIL 2.562,86 

PEDIDO FASE ENTREGA

30/03/15

Execução para entrega de coisa certa

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Locado entregue, mas a divida ainda existe

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
pagamento das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Dilgencias de penhora em curso

Execução para pagamento de quantia certa pro rendas 
em atraso resultantes dum contrato de arrendamento 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Tentiva de venda do veiculo

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Substituição de AE po obito

Execução para pagamento de quantia certa por não 
pagamento de rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Tentativa de penhora na atual habitação da executada

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Ainda não houve entrega do locado

Execução para pagamento de quantia certa por não 
liquidação de rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Tentativa de localização do veiculo penhorado



P0000087
Município de 
Gondomar

Fernanda 
Maria 

Ferreira dos 
Santos 

Carmo / Rui 
Sousa 

Ferreira

GONDOMAR
3104/11.2TB

GDM
CIVIL 6.920,46 

PEDIDO FASE ENTREGA

30/03/15

P0000089
Município de 
Gondomar

Paulo jorge 
Teixeira

GONDOMAR
1334/08.1TB

GDM
CIVIL 1.997,80 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000090
Município de 
Gondomar

Rosa Maria 
Santos 
Miranda

GONDOMAR
2488/10.2TB

GDM
CIVIL 4.913,96 

PEDIDO FASE PENHORA

19/03/15

P0000093
Município de 
Gondomar

Jose 
Augusto 
Machado 
Oliveira

GONDOMAR
3224/08.5TB

GDM
CIVIL 706,39 

PEDIDO FASE FINDO

03/06/15

P0000094
Município de 
Gondomar

Sofia Graça 
Sousa 

Cardoso 
Carvalho

GONDOMAR
3782710.8TB

GDM
CIVIL 2.093,60 

PEDIDO FASE PENHORA

20/11/15

P0000097
Município de 
Gondomar

Maria de 
Lurdes 
Pereira 

Queiros / 
Fernando da 
Silva Matos

GONDOMAR
1270/11.4TB

GDM
CIVIL 14.000,00 

PEDIDO FASE ENTREGA

30/03/15

Execução duma sentença de despejo.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Já houve entrega do locado

Notificação judicial avulsa, nunca foi interposto qualquer 
processo executivo

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencia para entrega

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
pagamento das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Substituição de AE por falecimento

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
pagamento das rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Penhora do salario do executado.

Execução para pagamento de quantia certa por 
resolução do contrato de arrendamento e atraso no 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para entrega de coisa certa.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

A entrega ainda não foi realizada, solicitei esclarecimentos à AE



P0000100
Município de 
Gondomar

Maria 
Fernanda 

Costa Santos 
Ribeiro / 

Julio 
Cardoso 
Ribeiro

GONDOMAR
750/10.3TBG

DM
CIVIL 2.973,31 

PEDIDO FASE
SUSPENSÃ

O

30/03/15

P0000103
Município de 
Gondomar

Maria Jose 
Lemos Pinto 

Neves / 
Antonio 
Manuel 
Teixeira

GONDOMAR
3101/11.6TB

GDM
CIVIL 3.318,39 

PEDIDO FASE FINDO

30/03/15

P0000104
Município de 
Gondomar

Maria Irene 
Pinto Neves

GONDOMAR
74/04.5TBG

DM
CIVIL 3.688,72 

PEDIDO FASE PENHORA

18/03/15

P0000134
Município de 
Gondomar

Margarida 
Carmo 
Santos 
Martins

GONDOMAR
3160/12.4TB

GDM
CIVIL 106,40 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000135
Município de 
Gondomar

Marcia 
Patricia 
Comibra 
Carvalho

GONDOMAR
2588/10.9TB

GDM
CIVIL 2.096,27 

PEDIDO FASE VENDA

27/07/16

P0000136
Município de 
Gondomar

Manuel Pinto 
Rodrigues / 

Maria 
Coneição 
Soares 
Pereira

GONDOMAR
5106/14.6T8

PRT
CIVIL 4.141,94 

PEDIDO FASE PENHORA

18/03/15

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução por falta de pagamento de rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora. Penhora de saldos bancarios

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pedido de honorarios cidalia

Acção de despejo por falta de pagamento de rendas 
requerendo a resolução do contrato de arrendamento

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Nunca foi interposto processo executivo da sentença

Execução para pagamento de quantia certa por divida 
resultante da resolução do contrato de arrendamento por 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Aguarda despacho que ordene a citação edital

execução para entrega de coisa certa, realizado acordo 
de pagamento

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Execução suspensa



P0000137
Município de 
Gondomar

Manuel 
Martins 
Barbosa 

Serralharia

GONDOMAR
4785/09.0TB

GDM
CIVIL 18.323,09 

PEDIDO FASE PENHORA

18/02/15

P0000139
Município de 
Gondomar

Manuel 
FErnando 
Machado

GONDOMAR
2485/10.8TB

GDM
CIVIL 10.096,37 

PEDIDO FASE PENHORA

19/03/15

P0000144
Município de 
Gondomar

julia Meireles 
/ Domingos 

Barbosa
GONDOMAR

4694/07.8TB
GDM

CIVIL 5.207,58 

PEDIDO FASE PENHORA

14/07/16

P0000145
Município de 
Gondomar

Jose Sousa 
Mota

GONDOMAR
4034/08.4TB

GDM
CIVIL 5.669,73 

PEDIDO FASE PENHORA

04/04/15

P0000148
Município de 
Gondomar

Jose 
FErnando 

Sousa Silva
GONDOMAR

4543/09.2TB
GDM

CIVIL 855,80 

PEDIDO FASE PENHORA

27/03/15

P0000154
Município de 
Gondomar

Jose antonio 
Jesus 

Gonçalves
GONDOMAR

166/08.1TBG
DM

CIVIL 2.088,58 

PEDIDO FASE PENHORA

15/02/15

P0000155
Município de 
Gondomar

Carla 
Crsitina 
Soares 

Ferreira / 
João António 

Lima 
Almeida

GONDOMAR
67/04.2TBG

DM
CIVIL 1.421,09 

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
pagamento das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Venda por negociação particular

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
Tentativa de apreensão do veiculo sem sucesso. Pedido de apreensão informatizado 
a nivel nacional

Execução para pagamento de quantia certa por atraso 
no pagamento das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pedido de indicação de bens a penhora nos termos do art. 755º do CPC

Execução para pagamento de quantia certa, cujo titulo 
executivo é uma injunção, por falta de pagamento de 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
liquidação das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Pedido de honorarios da cidalia

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso



PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

14/04/15

P0000156
Município de 
Gondomar

Jose António 
Gomes 
Arouca

GONDOMAR
4780/09.0TB

GDM
CIVIL 1.674,82 

PEDIDO FASE
JULGAMEN

TO

30/03/15

P0000158
Município de 
Gondomar

João Paulo 
Pires Sousa

GONDOMAR
4553/09.0TB

GDM
CIVIL 627,74 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000159
Município de 
Gondomar

João Neves 
da Costa

GONDOMAR
19/04.2TBG

DM
CIVIL 3.889,90 

PEDIDO FASE RECURSO

30/03/15

P0000160
Município de 
Gondomar

josé Ribeiro / 
Maria João 

Silva
GONDOMAR

2862/06.9TB
GDM

CIVIL 2.512,76 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000161
Município de 
Gondomar

José Adriano 
Ribeiro / 

Maria José 
Silva

GONDOMAR
4696/07.4TB

GDM
CIVIL 11.000,00 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000162
Município de 
Gondomar

José António 
Silva 

Cerqueira 
Rodrigues

GONDOMAR
5154/09.8TB

GDM
CIVIL 12.261,97 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para entrega de coisa certa

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Recurso interposto pela CMG a 20.02.14

execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Penhora de salarios, entrega de resultado a exequente a 7/2/15

Execução para entrega de quantia certa por falta de 
pagamento das rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Notificação para penhora de quinhão hereditário

Execução para pagamento de quantia certa por não 
pagamento das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para pagamento de quantia certa por atraso 
no pagamento das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Executado informou aos autos que a divida ja se encontrava liquidada



P0000176
Município de 
Gondomar

Ana Cristina 
Mendes 

Santos Claro
GONDOMAR

3438/11.4TB
GDM

CIVIL 14.000,00 

PEDIDO FASE ENTREGA

30/03/15

P0000185
Município de 
Gondomar

Carla Iolanda 
Torres 

Cardoso / 
Ana Paula 

Pereira Silva 
Vieira

GONDOMAR
42/05.0TBG

DM
CIVIL 51.308,10 

PEDIDO FASE PENHORA

06/05/16

P0000203
Município de 
Gondomar

Sandra 
Mónica Silva 
Pereira Leal / 

Alberto 
Augusto 
Ferreira 
Barbosa

GONDOMAR
5090/09.8TB

GDM
CIVIL 4.562,00 

PEDIDO FASE
JULGAMEN

TO

30/03/15

P0000205
Município de 
Gondomar

Delfim 
Manuel 
Sousa 

Teixeira / 
Maria Judite 

soares 
Almeida

GONDOMAR
4155/09.0TB

GDM
CIVIL 1.916,00 

PEDIDO FASE PENHORA

31/03/15

P0000209
Município de 
Gondomar

Sergio Filipe 
Ferreira 

Moreira /Elsa 
Maria Neves 
Gonçalves

GONDOMAR
5037/14.0T8

PRT
CIVIL 14.000,00 

PEDIDO FASE PENHORA

20/11/15

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
pagamento de rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Substituição de AE por obito

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
pagamento das rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora

Execução para pagamento de quantia certa por falta de 
pagamento das rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para entrega de coisa certa por resolução do 
contrato de arrendamento.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrega do locado

Execução de sentença de processo crime.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Odem de transferencia do valor de 4981.65 ¤



P0000212
Município de 
Gondomar

Emilia Neves 
Moura 

Carneiro
PORTO

5040/14.0T8
PRT

CIVIL 14.000,00 

PEDIDO FASE PENHORA

31/03/15

P0000215
Município de 
Gondomar

Ermelinda 
Alexandra 
Mota Pinto

GONDOMAR
4617/09.0TB

GDM
CIVIL 5.163,50 

PEDIDO FASE PENHORA

28/05/15

P0000217
Município de 
Gondomar

Fernanda 
Maria Pinto 
Sampaio da 

Cruz

GONDOMAR
2675/10.3TB

GDM
CIVIL 1.304,07 

PEDIDO FASE PENHORA

25/03/15

P0000218
Município de 
Gondomar

Fernando 
Adrião 
Moreira 
Lisboa

GONDOMAR
30/05.6PAG

DM
CIVIL 746,55 

PEDIDO FASE PENHORA

30/03/15

P0000220
Município de 
Gondomar

Aida do 
Carmo da 

Silva 
Monteiro / 
Fernando 

silva

GONDOMAR
3525/10.6TB

GDM
CIVIL 4.156,37 

PEDIDO FASE PENHORA

31/03/15

P0000307
Município de 
Gondomar

ACT 191600084 PENAL 612,00 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

24/02/16

P0000318
Município de 
Gondomar

Smile 4us PORTO
2851/16.5BE

PRT
EXECUÇÃO 

FISCAL
1.052,56 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

Não cumprimento do descanso diario obrigatorio

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Apresentada defesa

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Execução duma sentença proferida em processo crime 
por furto.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de penhora em curso

Execução para pagamento de quantia certa por rendas 
em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Requerido o levantamento de sigilo fiscal

Execução para pagamento de quantia certa por dividas 
de rendas

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Transacção

Execução para pagamento de quantia certa por dividas 
de rendas.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Diligencias de  penhora em curso

Execução para entrega de coisa certa em que o titulo 
executivo é uma notificação judicial avulsa.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Os executados procederam ao pagamento parcial da divida execução parada.



24/01/17

TOTAL DE PROCESSOS : 77

Entrata no Escritório



NÚMERO AUTOR RÉU TRIBUNAL
JUÍZO/N.PR

OCESSO
OBJETO DO 

LITÍGIO
VALOR

P0000292
Rogerio 

Pinto 
Monteiro

Município de 
Gondomar

TAFP
922/15.4BEP

RT
EXECUÇÃO 

FISCAL
298,50 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

08/09/15

P0000318
Município de 
Gondomar

Smile 4us PORTO
2851/16.5BE

PRT
EXECUÇÃO 

FISCAL
1.052,56 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

24/01/17

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrata no Escritório

TOTAL DE PROCESSOS : 2

FISCAL
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/11/16 a 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Apresentada contestação



NÚMERO AUTOR RÉU TRIBUNAL
JUÍZO/N.PR

OCESSO
OBJETO DO 

LITÍGIO
VALOR

P0000189
Município de 
Gondomar

Fazenda 
Publica

TAFP
1783200906

038727

CONTRA 
ORDENAÇÃ

O FIS
1.140,32 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

30/03/15

P0000190
Município de 
Gondomar

Fazenda  
Publica

TAFP
1783200906

033806

CONTRA 
ORDENAÇÃ

O FIS
1.802,47 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

30/03/15

P0000200
Fazenda 
Publica

Município de 
Gondomar

TAFP
599/06.8BEP

RT

CONTRA 
ORDENAÇÃ

O FIS
674.061,11 

PEDIDO FASE SENTENÇA

30/03/15

TOTAL DE PROCESSOS : 3

Impugnação judicial do ato de liquidação do IVA 
referente a Julho de 2009

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Defesa apresentada na repartição de finanças a 28/12/2009

Impugnação fiscal dos juros compensatórios do IVA.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Parecer do MP no qual a impugnação deverá ser julgada procedente.

FISCAL
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/11/16 a 

Impugnação do ato de liquidação do IVA referente a 
Setembro de 2009.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Apresentação de defesa a 4.8.2011



NÚMERO AUTOR RÉU TRIBUNAL
JUÍZO/N.PR

OCESSO
OBJETO DO 

LITÍGIO
VALOR

P0000006
Município de 
Gondomar

Móveis 
Pinhão, Lda

COMERCIO 
VNG

714/03.3TYV
NG

INSOLVENC
IA

2.441,00 

PEDIDO FASE
JULGAMEN

TO

03/09/14

P0000071
Município de 
Gondomar

Zinator 
Comercio de 

Vestuario

COMERCIO 
VNG

484/11.1TYV
NG

INSOLVENC
IA

201,40 

PEDIDO FASE ENTREGA

30/03/15

P0000206
Município de 
Gondomar

EPPE 
empresa 

portuguesa 
de 

publicidade 
exterior

GAIA
706/08.6TYV

NG
INSOLVENC

IA
641,81 

PEDIDO FASE
RECLAMAÇ

ÃO DE 
CREDIT

31/03/15

P0000208
Município de 
Gondomar

Jose AM e 
Silva Lda

COMERCIO 
VNG

588/09.0TYV
NG

INSOLVENC
IA

739,25 

PEDIDO FASE
RECLAMAÇ

ÃO DE 
CREDIT

30/03/15

P0000213
Município de 
Gondomar

Escola de 
Condução 

Fenix
BARCELOS

3970/08.7TB
BCL

INSOLVENC
IA

528,09 

PEDIDO FASE
RECLAMAÇ

ÃO DE 
CREDIT

01/04/15

P0000222
Município de 
Gondomar

Serafim 
Fernando 

Paiva 
Nogueira

GONDOMAR
2891/13.6TB

GDM
INSOLVENC

IA
1.380,51 

Reclamação de creditos em processo de insolvencia.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Reclamação de creditos apresentada 12.03.2009

Reclamção de creditos em processo de insolvencia por 
não pagamento das licenças de publicdade.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Reclamção de creditos em processo de insolvencia.

Divida resultante do não pagamanto de licenças de 
publicidade do ano de 2005. Devedor declarado 

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Acção ulterior de verificação de creditos apnsa ao processo de insolvencia

Reclamação de creditos por falta de pagamento de 
taxas de publicidade.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Reclamção de creditos apresentada a 11.08.2011

RECLAMAÇÃO DE CREDIT
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/11/16 a 

Reclamação de créditos em processo de insolvencia, 
creditos estes reconhecidos.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Entrada no Escritório



PEDIDO FASE
RECLAMAÇ

ÃO DE 
CREDIT

31/03/15

P0000305

Maria Jose 
Fernandes 

Pereira 
Lameiras

Município de 
Gondomar

SANTO 
TIRSO

3968/15.9T8
STS

INSOLVENC
IA

138,42 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

16/02/16

P0000309
Município de 
Gondomar

Sucatas 
Pinto

AMARANTE
540/16.0T8A

MT
INSOLVENC

IA
3.514,58 

PEDIDO FASE
ARTICULAD

OS

06/09/16

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Aprovação do plano de revitalização

TOTAL DE PROCESSOS : 8

Foi reclamado no processo de insolvencia o credito.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Apresentada reclamçaõ de creditos em processo de insolvencia a 11.9.2013

Reclamação de creditos por uma divida de refeição 
escolar dum menor

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

Relatorio e lista de credores



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
De 2 de novembro a 30 de novembro de 2016             Serviço Educativo / Crianças                      Serviço Educativo / Jovens Oficina: Relógio de Cuco No mês dedicado à cultura e tradições alemãs, inspiramo-nos no relógio de cuco e os/as participantes, foram convidados/as a construir os mesmos. Para esta atividade recorremos a rolhas, papel, botões, pinhas, tecidos, fios, entre outros materiais.

Participação da EB1 de Cimo de Vila, do Grupo Aprender, Brincar, Crescer de Gondomar, do Jardim de Infância do Soutelo e dos/as utilizadores/as da CJGondomar.                                                     O total de participações nesta atividade é 86.

Dia 4 de novembro             Serviço Educativo / Jovens JOGO: EURONOTAS
No mês dedicado à cultura e tradições alemãs, regressamos ao Euro, uma vez que o desenho das notas foi concebido por Reinhold Gerstetter, um desenhador de notas independente residente em Berlim.Para além de explorarmos os estilos reproduzidos nas mesmas, como o gótico, o românico, o barroco, entre outros, os/as participantes aproveitaram para conhecer melhor o dinheiro usado na grande maioria dos países da UE.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG                                                                      O total de participações nesta atividade é 24.

De 23 a 30 de novembro       Serviço Educativo / Crianças            Serviço Educativo / Jovens Oficina: Calendários do Advento
Com a aproximação do Natal, a maior parte das crianças e jovens aguarda 24 dias até à noite em que recebem os presentes de Natal. Nada melhor que um Calendário do Advento para ajudar a essa contagem decrescente.Com recurso a cartolina, corda, cola, bambú, entre outros materiais, os/as participantes foram convidados/as a criar Calendários do Advento.

Participação da Gondomar Social, EB Vale de Ferreiros + CE de Baguim, da EB do Vinhal e dos/das utilizadores/as da CJG               O total de participações nesta atividade é 177.

Dia 25 de novembro                  Serviço Educativo / Jovens À Conversa Sobre Outras Culturas                                                                                                                                                              
Para esta Conversa, convidamos o Geoclube - Associação Juvenil que esteve representado pela Dra. Marta Reis e três voluntários/as de origem turca, que estão em Portugal ao abrigo do Programa Erasmus+; Serviço de Voluntariado Europeu. Estes/as apresentaram e partilharam com os/as presentes a cultura turca, no que respeita à culinária, religião, hábitos, entre outros.A Conversa foi traduzida por Paulo Sousa, utilizador da Casa da Juventude de Gondomar.                                           Esta atividade foi realizada no âmbito do Artigo 10.º da Carta dos Direitos do Cidadão Europeu Liberdade de Pensamento, de Consciência e de Religião. 

Participação da Escola Profissional de Gondomar.                                                          O total de participações nesta atividade é 24.

CASA DA JUVENTUDE DE GONDOMARDIVISÃO DA JUVENTUDE - CASAS DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GONDOMAR - Nov/16 a Jan/17



De 28 a 30 de novembro           Serviço Educativo / Jovens Oficina: Ávore de Natal Paul Klee
No mês dedicado à cultura e tradições da Alemanha, prestamos uma homenagem ao pintor e poeta suíço, naturalizado alemão, Paul Klee. Inspirados/as na Obra "Castel and Sun", "reproduzimos" a Obra mesma numa árvore de natal. Para esta atividade recorremos a EVA, cartolina, cola, entre outros materiais.

Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar.                                                     O total de participações nesta atividade é 45.

Dia 6 de dezembro                     Serviço Educativo / Jovens Solidariedade                      Dar e Receber                        
A Delegação de Gondomar/Valongo da Cruz Vermelha Portuguesa, representada pelos/as voluntários/as Hugo Vilares e Joana Marmelo partilharam com a turma do 8ºC da EB 2,3 de S Pedro da Cova, as suas experiências enquanto voluntários.          Esta atividade insere-se no âmbito do.Artigo 1º da Carta dos Direitos do Cidadão Europeu - Dignidade do Ser Humano. 

Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar.                                                     O total de participações nesta atividade é 15.
De 2 a 7 de dezembro                Serviço Educativo / Jovens Oficina: Presépio 2016 Cumprindo a tradição, inauguramos o Presépio 2016, no dia 8 de dezembro. Para a elaboração do mesmo recorremos a cartolina preta, fio de silicone, bambú, entre outros materiais. Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar.                    .                                O total de participações nesta atividade é 39.
Dia 19 de dezembro                   Serviço Educativo / Crianças Oficina: O Pai Natal veio pela chaminé Inspirados/as pela cultura e tradições da Dinamarca, e pelas suas casas coloridas, os/as utilizadores/as da Casa da Juventude de Gondomar cumpriram a tradição, o Pai Natal desceu pela chaminé. Para esta atividade recorremos a caixas de sapatos, cola, cartolina, entre outros materiais.

Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar e da Colónias de Férias Jovens Natal 2016.                       .                         O total de participações nesta atividade é 35.
Dia 20 de dezembro                  Serviço Educativo / Crianças EUROPE DIRECT NA CASA DA JUVENTUDE DE GONDOMAR

O Europe Direct Porto, representado através do  técnico João Pedro Frutuoso e da técnica Ana Freitas, estiveram à conversa com a APPC de Valbom numa sessão de esclarecimento sobre a União Europeia e em especial sobre a moeda única o Euro.
Participação dos/as utilizadores/as da APPC de Valbom e dos/as utilizadores/as da CJGondomar.                     .                         O total de participações nesta atividade é 22.

Dia 21 de dezembro            Serviço Educativo / Crianças Oficina: Sabonetes de glicerina Para um Natal perfumado, os/as utilizadores/as da Casa da Juventude de Gondomar, estiveram a fazer sabonetes de glicerina, com aroma de alfazema e canela. Para esta atividade recorremos a glicerina, água, essências, entre outros materiais.
Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar e da Colónias de Férias Jovens Natal 2016.                       .                         O total de participações nesta atividade é 15.

De 19 a 28 de dezembro    Serviço Educativo / Jovens Oficina: Aldeia Natal No mês dedicado à cultura e tradições da Dinamarca, os/as utilizadores/as da Casa da Juventude de Gondomar, reproduziram a seu gosto as casas coloridas do Reino da Dinamarca, produzindo desta forma uma aldeia natal. Para esta atividade recorremos a caixas de sapatos, algodão, cola, cartolinas, entre outros materiais.
Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar.                    .                                   O total de participações nesta atividade é 49.



De 19 a 28 de dezembro   Serviço Educativo / Crianças      Serviço Educativo / Jovens Oficina: Casa de Vitral 
No mês dedicado à cultura e tradições da Dinamarca, reproduzimos em acrílico uma escultura, exposta na área externa da Biblioteca Real Dinamarquesa, que chama a atenção de quem passa pelo local pela sua originalidade.                                                                 É uma estrutura construída em arame, preenchida com peças coloridas de vidro acrílico. O seu formato é o de uma casa e faz lembrar os vitrais de igrejas antigas. A criação é assinada pelo artista norte-americano Tom Fruin. À noite, em contato com a luz, esta estrutura produz um efeito interessante que se reflete no piso.                                  Para esta atividade recorremos a acrílico, tintas de vitral, cola quente, tico-tico, entre outros materiais.

Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar.                    .                                      O total de participações nesta atividade é 114.

Dia 27 de dezembro            Serviço Educativo / Jovens Oficina: Protetor de livros - Hard Rock Café No mês dedicado à cultura e tradições da Dinamarca, criamos protetores de livro feitos em pele, com a marca Hard Rock Café. Esta é uma homenagem ao Hard Rock Café Copenhaga e ao restaurante temático mais famoso do mundo.
Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar e da Obra ABC de Rio Tinto.                                                                                                                                O total de participações nesta atividade é 24.

Dia 12 e 29 de dezembro  Serviço Educativo Crianças      Serviço Educativo / Jovens Oficina: Bonecos de Neve  No mês dedicado à cultura e tradições da Dinamarca, país com clima temperado e moderado pela Corrente Quente do Golfo tem quatro estações bem distintas; a primavera, o verão, o outono e o inverno. De dezembro a março, o inverno carateriza-se pelo frio, geada e neve, sendo muito comum a construção de bonecos de neve.
Participação dos/as utilizadores/as do Jardim de Infância da Venda Nova e Colégio Paulo VI.                                                                                                                                O total de participações nesta atividade é 63.

De 29 a 30 de dezembro    Serviço Educativo / Jovens Oficina: Desejos para o Ano Novo Paz, Saúde, Felicidade e Amor...Foram estes os desejos para o Ano de 2017. Para esta atividade recoremos a madeira, pirogravador, bambú, corda, cartão, cola, entre outros materiais. Participação dos/as utilizadores/as Do ATL"O Soutinho" e da CJGondomar                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 55.

De 1 a 31 de janeiro 2017  Serviço Educativo / Crianças Serviço Educativo / Jovens À Descoberta das artes marciais

Por forma a dar cumprimento ao Plano Anual de Atividades dedicado em 2017 ao desporto, uma vez que Gondomar é Cidade Europeia do Desporto, dedicamos o primeiro trimestre às artes marcias. Por forma a explorarmos as mesmas promovemos várias oficinas entre elas:                                                                                                                          Oficina: Descobrir o Karaté - atletas em fio de cobre;                                             Oficina: Descobrir o kung-fu, o jiu-jitsu e o taekwondo - atletas em EVA;                                                 Jogo: Perguntas e respostas sobre diferentes artes marciais;                            Oficina: Mealheiros de Lutadores de Sumo em frasco de vidro;                Oficina: Descobrir o Jogo do pau - atletas em papel e tecido;                            Oficina: Construção de um ninja.              Para a concretização destas atividades recorremos a materiais como tecido, papel, frascos de vidro, esferovite, lãs, agulhas, entre outros materiais.

Participação do Centro Escolar da Boavista-Lourinha; JI do Taralhão e utilizadores/as da CJGondomar                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 128.



Dia 23 de janeiro 2017        Serviço Educativo / Jovens ENCONTRO COM O DESPORTO: ARTES MARCIAIS
Com a participação da Academia de Taekwondo ABC de Rio Tinto, os/as participantes, foram convidados/as a partilhar os seus conhecimentos sobre as artes marciais com os atletas de artes marciais.                                               Depois de apresentarem aos presentes as diferentes artes marciais,  todos foram convidados/as a descobrir o taekwondo com uma demonstração ao vivo que convidou todos a experimentar/praticar o mesmo.                  

Participação da Escola Secundária de Gondomar e utilizadores/as da CJGondomar                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 23.

Dia 27 de janeiro 2017               Serviço Educativo / Jovens Valores do Desporto
No sentido de divulgar junto dos jovens a importância da atividade física para a Saúde, a Casa da Juventude de Gondomar, promoveu a "Sopa dos Atletas". Numa sessão orientada pela nutricionista da Divisão de Intervenção Educacional e de Saúde Joana Barroso, esta falou sobre Dieta Mediterrânica e de exercício físico fundamental para uma vida mais saudável e prolongada.

Participação dos 5ºs anos da EB 2,3 de S. Pedro da Cova e utlizadores/as da CJGondomar                                                                                                                           O total de participações nesta atividade é 20.

 2 de novembro a 31 de dezembro 2016                                3 a 31 de janeiro  2017       Serviço Educativo / Crianças                                                   Serviço Educativo / Jovens Outras Atividades 
Esta atividade consiste na utilização de uma vasta gama de jogos de tabuleiro tais como, Scrabble, Monopólio, Descobridores de Catan, Dominó, Bilhar, PS2, entre outros. Nestas atividades incluimos situações não previstas em P.A.A. como comemorações de aniversário, solicitação de trabalhos de expressão plástica ou artística como dança ou a construção de determinados objetos, a preparação de cartazes, separação de materiais, entre outras atividades.

19 utilizações de PS2, num total de 46 utilizadores/as;                                                          367 utilizações de pingue-pongue, num total de 745 utilizadores/as;                                             391 utilizações de jogos de tabuleiro num total de 1178 utilizadores/as;                            306 utilizações do Bilhar, num total de 564 utilizadores/as;                                                                                               Outras atividades, com a participação de 251 utilizadores.                                                                         O total de participações nestas atividades é 2784.Total de utilizadores/as no total de ações desenvolvidas é 3742.·RECEÇÃO /·Espaço Internet ·Total de utilizadores/as é 590.·RECEÇÃO / Serviço Ed. Jovens  ·Total de utilizadores/as é 586.·RECEÇÃO / Espaço lúdico didático ·Total de utilizadores/as é 548.      
·RECEÇÃO / Gab. Orienta-te ·Total de utilizadores/as é 6. 

·RECEÇÃO / Gab. (in)Forma-te ·Total de utilizadores/as é 15.·RECEÇÃO / Gab. Cuida-te ·Total de utilizadores/as é 20.·RECEÇÃO / Gab. Mexe-te ·Total de utilizadores/as é 24.·RECEÇÃO / Jornais, revistas e wi-fi  ·Total de utilizadores/as é 155.Total de utilizadores/as no total de ações desenvolvidas é 1944.Disponibilização de 9 computadores equipados com o S.O. Windows Serviços online - Este serviço os/as disponibiliza aos/às utilizadoras acesso gratuito à internet e a todas ferramentas do office. ·Total de utilizadores/as é 1685 Criação de cartão de utilizador/a;  ·Total de novos utilizadores/as é 5.
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Receção e encaminhamento de utilizadores/as que se dirigem à CJG para a aceder às diferentes valências que a mesma oferece.   



Apresentação e encaminhamento para restantes serviços oferecidos;       ·Total de utilizadores/as é  5 Acesso às sugestões/agenda culturais/ flyers/ etc. ·Total de utilizadores/as é 166Média diária de utilizadores.                                             ·28 utilizadores/as.
Apoio aos utilizadores/as nas suas diferentes solicitações. Serviços online como a criação de contas de correio electrónico;  criação envio de documentação através das ferramentas do Office; acesso às redes sociais; configuração da rede de pc's pessoais; acesso wi-fi; entre outras solicitações.  ·Total de utilizadores/as é 29

Serviço de cópias e digitalizações Impressão de cópias a p/b e cores; digitalização de documentos, preenchimento de formulários, entre outros serviços ·Produção de 325 documentos.                                                ·Total de utilizadores/as é 39.
Consulta de Periódicos Consulta de Jornais, Revistas; Consumo de Bar  ·Total de utilizadores/as é 413

Manutenção dos perfis de cada utilizador/a e de cada posto;  Teste e manutenção de todas as máquinas e impressoras; Configuração da rede e manutenção nos 12  computadores da CJG.  ·Total de 30.Apoio nas diversas actividades na Casa da Juventude; Criação de documentos; Apoio ao SADJ; Apoio ao SIJ; Apoio ao SIP; entre outros. ·Total de 150 ocorrências.
Total final de utilizadores/as é 2342De 2 de novembro/2016 a 31 de janeiro/2017 | Gab. Orienta-te Consultas e avaliações psicológicas ·Registo de consultas, avaliações psicológicas e outras atividades. Total de utilizadores/as  no total de ações desenvolvidas é 6.Durante os meses de novembro de 2016 a  janeiro de 2017 os/as utilizadores da CJG, alunos/as e formandos/as de diversas instituições, visitas, entre outros, usufruiram das ações desenvolvidas pelas valências da Casa da Juventude de Gondomar.                                                           O Total é 8034.

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Acolhimento, encaminhamento e apoio aos utilizadores/as do Espaço Internet (EI) Utilização dos 9 computadores do Espaço Internet; criação de cartão de utilizador; auxílio na criação de contas de correio electrónico, consultas na internet e esclarecimento de todo o tipo de dúvidas;

Utilização do serviço público para acesso à Internet a 1219 utilizadores/as;Registo de 28 novos/as utilizadores/as;Média diária de 20 utilizadores/as: ;Serviço de cópias e digitalizações Produção de cópias - P/B e Cor; Digitalização de documentos; Preenchimento de formulários; Utilização dos serviços por parte de  utilizadores/as num total de 204 impressões.Formação Informática Realização de Cursos de Informática (Iniciação, Aprofundamento e em computadores portáteis) Frequentaram a formação em informática 16 utilizadores/as Utilização da rede Wi-Fi da Casa da Juventude Utilização da rede Wi-Fi da Casa da Juventude nos computadores portáteis pessoais. Utilizaram este serviço 159 pessoas.
Receção e encaminhamento dos utilizadores

Recepção e encaminhamento dos utilizadores para o serviço pretendido; apresentação da Casa da Juventude às pessoas que visitam pela primeira vez; inscrição nas diversas atividades promovidas pela Casa da Juventude; inscrição para os cursos de informática; inscrição para o Gabinete de Psicologia.
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017 Acolhimento e encaminhamento dos utilizadores/as do Espaço Internet (EI)

CASA DA JUVENTUDE DE RIO TINTO

1 de novembro'16 a 31 janeiro'17 - ESPAÇO INTERNET

1 de novembro'16 a 31 janeiro'17  - SIJ Este serviço registou 561 atendimentos.



Pesquisa e consulta de temas relacionados com a àrea da Juventude
Pesquisa, consulta e selecção de material (em suporte de papel ou digital) com informações de interesse para os jovens, como por exemplo a realização de actividades para a ocupação de tempos livres, campos de férias, voluntariado, concursos, formação e emprego;

16 de dezembro - SIJ "Á conversa com outras culturas" Realização de uma sessão de informação pela Associação Juvenil Geoclube, sobre outras culturas, onde o país destacado foi a Turquia, dando a conhecer os costumes, religião e gastronomia. Participaram 15 jovens.
4 a 31 de outubro - SADJ "Cartões Pop-Up" e "Workshop de culinária" Esta oficina surge no âmbito do tema mensal: Dinamarca, onde foram realizadas arvores de Natal na tecnica de Pop - Up e outras em origami, alusivos á época. Realização também de Workshop de culinaria: bolachas natalícias. Participaram nesta oficina 100 crianças e jovens.

1 a 18 de novembro - SADJ "Imprimindo com Guttenberg"
Esta oficina surge no âmbito do tema mensal: Alemanha e como principal protagonista Gutenberg nascido em Mainz em 1400, cuja invenção foi o processo de impressão com tipos movéis e veio grar uma grande revoluçao na comunicação. O objetivo desta oficina foi a realização de trabalhos em diferentes tecnicas de impressão, utilizando o esferovite, carimbos e vidro.

Participaram na oficina 110 jovens.

21 a 30 de novembro - SADJ "Arvore de Natal - A Lenda" Nesta oficina foram realizadas arvores de Natal em material reciclado e com base na Lenda da arvore de Natal foi realizado também um workshop de culinária onde os participantes fizeram bolachinhas e biscoitos de natal em diversas formas e feitios alusivos á época natalícia. Participaram na oficina 114 crianças e jovens.

4 a 31 de dezembro - SADJ Oficina de culinária: Os sabores mais famosos da Bélgica
Esta oficina propôs a descoberta das tradicionais bolachas belgas denominadas "waffles". Os participantes fizeram a massa das bolachas, cozinharam-nas e puderam mesmo prová-las. Como complemento foi ainda criado um jogo do galo em que o tabuleiro tem a forma da bolacha e as peças tinham a forma de bombons.

Participaram nesta oficina 86 crianças e jovens.
4 a 31 de janeiro'17 - SADJ Oficina de Feltro e Patchwork - Pequenos Ninjas - à Descoberta das Artes Marciais

Esta oficina propôs  a realização de bolsas para telemovel em feltro e a elaboração de pequenos ninjas em patchwork como pretexto para a abordagem ao agente secreto do Japão feudal especializado em artes de guerra não ortodoxas. Participaram 68 crianças e jovens.
19 a 22 de dezembro Férias Jovens Natal 2014 Semana Férias Jovens Natal 2016, onde tivemos várias oficinas e trabalhos manuais tais como: Workshop de culinária, arvore de natal em cartoes pop-up; sessão de cinema; Neste periodo participaram 60 crianças e jovens

1 de novembro a 31 dezembro - BAR Bar Utilização dos serviços do bar; leitura do jornal diário. O Bar registou 2100 utilizadores(as).1 de novembro'16 a 31 janeiro'17  - ESPAÇO DIDÁTICO Espaço Didático Este serviço disponibiliza alguns jogos de tabuleiro tais como Scrabble, Monopólio, Dominó, Party and Company, entre outros, assim como jogos na PS2. Frequentaram o Espaço Didático 235 utilizadores/as, dos quais 79 usufruiram dos jogos de tabuleiro e 156 utilizaram a PS2.1 de novembro'16 a 31 janeiro'17  - SIP Consultas e avaliações psicológicas Registo de consultas, avaliações psicológicas e outras atividades Consultas psicológicas individuais: 26 atendimentos
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

CASA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DA COVA

1 de novembro'16 a 31 janeiro'17  - SIJ Este serviço registou 561 atendimentos.



21 a 31 de novembro (SADJ) Oficina                                              "Árvore de Natal - A lenda" Nesta oficina foi proposto aos participantes a decoração de uma árvore de Natal em cartolina, com recurso a diversos materiais, símbolo originário da Alemanha. Outra proposta foi a construção de uma árvore de Natal em 3D com recurso a cartolina.
Participação de 285 alunos e 26 técnicos do JI Estrelas Silveirinhos, JI de Sta. Eulália, JI do Vinhal, EB1 de Bela Vista e EB1 de Belo Horizonte.

8, 10, 17 e 14 de novembro (SADJ) Oficina                                              "Rádio Alemanha" Nesta oficina foi proposto aos participantes do programa "Percursos D'Ouro" a participação numa emissão especial de rádio onde se falou sobre algumas curiosidades e invenções da Alemana (árvore de Natal, aspirina, relógio de cuco, etc.). Participação de 107 alunos e 8 técnicos da EB1 da Gandra e EB1 da Boucinha.
18 de novembro                                                           (Espaço Didático) Sessão sobre Voluntariado Europeu, com colaboração dos voluntários da Associação Juvenil Geoclube

No âmbito do Artigo 10º - Liberdade de pensamento, de consciência e de religião  - da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, foi proposto aos alunos a participação numa sessão dinamizada pelos voluntários do Geoclube. Esta sessão teve como objetivo promover o conhecimento sobre outras culturas através de uma conversa com os jovens estrangeiros que se encontram a fazer voluntariado europeu no concelho de Gondomar.
Participação de 20 alunos e 1 professor do Centro de Formação ATUALGEST.

1 a 31 de dezembro                                     (SADJ) Oficina                                              "Cartões Pop-Up" Nesta oficina foi proposto aos participantes a elaboração e decoraçãode postais de Natal Pop-Up e Calendários Pop-Up com recurso a diversos materiais como  cartolina, lápis de cor, etc. Participação de 102 alunos e 12 técnicos da EB1 da Alvarinha, do Centro de Estudos "Saber de Cor" e da "Obra ABC".
16 de dezembro                                                           (Espaço Didático) Sessão sobre Voluntariado e partilha de experiências em Estabelecimentos Prisionais

No âmbito do Artigo 1º - Dignidade do ser humano  - da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, foi proposto aos alunos a participação numa sessão dinamizada pelo Pe. Davide Matamá, capelão dos Estabelecimento Prisionais do Porto (Custóias),Estabelecimento Prisional Especial Feminino de Santa Cruz do Bispo e Polícia Judiciária.
Participação de 23 alunos e 2 professores da Escola Secundária de S. Pedro da Cova.

5, 12 e 19 de janeiro (SADJ) Oficina                                              "Kimono (oficina de origami)" Nesta oficina foi proposto aos participantes do programa "Percursos D'Ouro" a elaboração de kimonos  através da técnica de origami, posteriormente adaptados a um calendário de 2017, com recurso a cartolina e folhas de papel colorido.
Participação de 137 alunos e 12 técnicos da EB1 de Vila Verde, EB1 da Arroteia e Associaçao Estrelas de Silveirinhos.

2 a 13 de janeiro (SADJ) Oficina                                              "Kimono (oficina de origami)" Nesta oficina foi proposto aos participantes a elaboração e decoração de 2 grandes kimonos através da técnica de origami, recorrendo a materiais como cartolina e lápis de cor. Participação de 107 alunos e 8 técnicos do JI do Vinhal.
1 de novembro e 31 de janeiro (Espaço Didático) Jogos & Consolas A Casa da Juventude tem à disposição um espaço didático onde coloca à disposição dos utilizadores diversos jogos de tabuleiro, bem como baralhos de cartas, Dominó, entre outros. A Casa disponibiliza também uma consola PS3 e uma consola Wii com os mais recentes vídeo-jogos.

Frequentaram o espaço didático um total de 76 utilizadores/as, dos quais 22 nos jogos de tabuleiro; 46 na consola PS3 e 8 na consola Wii.  
1 de novembro e 31 de janeiro (Espaço Internet) Acolhimento e encaminhamento dos utilizadores do Espaço Internet Registo de utilização, criação do Cartão de Utilizador , apresentação e encaminhamento para os restantes serviços. Utilização do serviço de acesso à Internet com um total de 796 utilizadores.                                               Registo de 8 novos utilizadores.                                         Média diária de entradas de 14 utilizadores.1 de novembro e 31 de janeiro (SIJ) Receção e encaminhamento dos utilizadores que se dirigem à Casa da Juventude                                      de S. Pedro da Cova Receção e registo de utilizadores e encaminhamento para os diferentes serviços. Apresentação da Casa da Juventude a quem visita pela primeira vez. Serviço com um total de 818 atendimentos.                                               Registo de 8 novos utilizadores.                                               Média diária de entradas de 15 utilizadores.    



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADONovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Profilaxia da raiva Profilaxia da raiva 108  animais vacinadosNovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Identificação animal Identificação animal 95  animais identificadosNovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Pedidos/Reclamações Solicitações de serviço 169 pedidos  para recolhas domiciliarias de animais e/ou reclamções de insalubridade , maus tratos ou de vadiagemNovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Apoio institucional á Camara Municipal de Penafiel Actividades no âmbito do DL 116/98 de 5 de maio Actividades no âmbito do DL 116/98 de 5 de maio 

CROAG
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Novembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Entradas de animais no CROAG Entradas de animais no CROAG Deram entrada 191 animais vivos  (58 capturados na via publica, 73 entregues com solicitação de occisão por motivos justificados e 60 entregues de boa saude) e 47 cadaveresNovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Saidas de animais do CROAG Saidas de animais do CROAG Deram saida do CROAG 183 animais, 68 por adopção, 17 por devolução ao detentor ,95 por occisão e 3 por morte naturalNovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Vistoria a viaturas de transporte alimentos Vistoria a viaturas de transporte alimentos 2 viaturas vistoriadasNovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Programa de Vigilancia de Resistencia antimicrobiana Recolha de amostras de carne de frango em talhos para envio a laboratorio 8 amostras recolhidasNovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Vistoria a lojas de animais Vistoria a lojas de venda de animais  enquadradas no plano  de controlo de alojamentos da DGAV 4 inspecçõesNovembro e Dezembro 2016, Janeiro 2017 Manutenção dos animais Manutenção dos animais Bem estar animalA Médica Veterinária MunicipalVera Ramalho
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADONúmero de processos: 246Atendimentos: 666Número de visitas domiciliárias: 131Número de deslocações e acompanhamentos:53Número de articulações: 813Número de  Informações  49Triagens Número de triagens: 31Consultas Psicológicas Número de consultas: 143Relatórios de Intervenção Psicológica Número de relatórios efetuados:  4Banco de Recursos número de familias apoiada: 12 Presença em reuniões: 12Presença em reuniões: 20Presença em Reuniões:  4Técnico 1Sessão : 4Numero de sessões:  1Numero de técnicos envolvidos: 3Numero de participantes:  20Atendimento Social Descentralizado Processos instruídos:  2número de C.H.: 26                                      Atendimentos: 187
Nº de Horas:7Nº de Técnicos: 2Nº de Horas:7Nº de Técnicos: 2Nº de Horas:3Nº de Técnicos: 1Nº de Horas:  3               Nº de Técnicos : 1

Articulações 47Processos em Acompanhamento: 5Acolhimentos: 4Reuniões de Supervisão: 1Reuniões de Equipa: 4Visitas Domiciliárias: 3
Triagens Registo e avaliação de rendimentos e despesas, no sentido de aferir abertura de processo social para candidatura ao Programa Social+ e/ou diligenciar encaminhamentos junto dos recursos/Instituições da Rede Social do Município. 

Atendimentos sociais Atendimento do/a munícipe que se encontra em situação de carência sócio-económica no sentido de avaliar possibilidade de instrução do processo no âmbito do Programa Social +( Eixos + Alimentação e + Saúde). Caso não estejam reunidos os critérios de elegilidade são efetuadas todas as diligências necessárias para a promoção da inclusão do agregado no tecido social.
Instrução de processos sociais Avaliação da situação socio-economica e abertura de processo social à luz do Regulamento.Cessação de processos Cessação de processos no âmbito do Eixo + Alimentação. Comissão de Avaliação Discussão e avaliação de processos sociais, conforme parecer técnico.Reuniões de equipa Participação em reuniões de equipa ao nível técnico e administrativo.

Reuniões da DSS Participação em reuniões de coordenação de Gabinetes e de colaboradores da Divisão de Desenvolvimento Social.

Articulação com outros serviços/ entidades para recolha de informação sobre munícipes em acompanhamento, contactos telefónicos com munícipes.Serviços Administrativos/ Expediente Geral

Articulações / Contactos telefónicos (entidades / munícipes)Deslocações e Acompanhamentos

Reunião Equipa /coordenação /divisão
Reuniões do NLI

 Realização de informações sociais, processuais e internas: 
Consultas de Psicologia

Reuniões com outras entidades

BREVE DESCRIÇÃO

Programa Mais Cuidar

Realização de expediente administrativo diverso, arquivo, desmaterialização, criação de bases de dados, criaçãoda base de dados para o Tarifário Especial da Água,  apoio no expediente da Rede Social e Gabinete Gestão de Projetos, Social+, Gestão MyDoc
Atualização da Base de Dados do Prgorama +Família - Introdução de novos pedidos de acompanhamento/ Cessação de processos em acompanhamento / Atualização da Base de Dados do Programa Idade d'Ouro, Inscrições de novos membros no Idade d'Ouro,  , Apoio no Natal Solidário, Apoio ao Natal +Feliz,  

Atendimento Social (Alto concelho)Intervenção nos Espaços +Família

Frequência de ações de formação 
Movimento da Defesa da Vida realizado no Centro Cultural de Rio Tinto

CPCJ - Alterações da Lei de Promoção e Proteção

Desenvolvimento Social

Formação "Violência no namoro" - ANS

Ações de Prevenção Seletiva Despertar Consciências

 Processos em acompanhamentoAtendimento socialVisitas Domiciliárias

II Jornadas Sociais de Rio Tinto"Familia: os meus, os teus e os nossos"
MDV - Apresentação de resultados

ELI de Gondomar 

7 colaboradoresdeferidos: 24 e indeferidos:12 técnico do Social +1 administrativo (6 sessões)

Número de registos: 1245

Colaboração com outros programas e iniciativas

De 1 de Novembro  de 2016 a 31 de Janeiro de 2017/ Desenvolvimento Social/ Programa + Família

Receção de candidaturas no âmbito do +HabitaçãoColaboração na seleção de agregados familiares e participação na iniciativa Natal +FelizFundos de Emergência

De 1 de novembro de 2016  a 31 de janeiro 2017/Desenvolvimento Social/Programa Social +

Número de triagens efetuadas - 259
Número de atendimentos sociais - 179
Número de processos instruídos - 122Número de processos cessados - 5

Número de reuniões realizadas - 2
Número de reuniões realizadas - 4Número de reuniões realizadas - 8

Participação  no Projeto + CuidarParticipação na formação "Atendimento/Técnicas de comunicação"

 Candidaturas: 384

Reuniões

Acompanhamento de processos eixos: Atendimento Social / Parentalidade na adolescência / Violência Doméstica / Intervenção Familiar e Gestão Doméstica /Pessoa Idosa em Situação e Risco Social / Pessoa com Deficiência/ Serviço de Intervenção Psicológica



Participação em Congressos, seminários, workshop's e formações                                                                                                                                                AMP-ROTEIRO FORMATIVO VALOR+ Sénior.                                                          
ROTEIRO FORMATIVO VALOR+ Sénior- AMP Organização do Roteiro no âmbito do Programa Idade D'Ouro dirigidas aos representantes  dos 17 Municípios da AMP: Visita às aulas de ginástica sénior no âmbito da Iniciativa Idade D'OURO ATIVA; Dinamização de momento de Encontro e Debate com os Séniores na Casa da Juventude de Rio Rio Tinto e Visita ao Espaço Idade D'OURO de GONDOMAR.  Reuniões de Equipa Presença em reuniões de equipa do Gabinete de Gestão de Projetos.Fundos Europeus Estruturais de Investimento - Portugal 2020 Atualização do documento de trabalho relativo às medidas anunciadas no âmbito do Portugal 2020.              
NATAL + FELIZ de 2016 -Levantamente de necessidades de brinquedos em articulação com os vários gabinetes da DDS e CPCJ G; Adaptação e seleção dos brinquedos consoante as idades; Diligências no âmbito da responsabilidade social no processo de aquisição de brinquedos.                                  -Organização do processo de entrega de brinquedos às crianças na Festa de Natal no Auditório Municipal no dia 19 de dezembro e apoio ao Espetáculo.Dinamização do Programa Idade D'OURO: Explicitação sobre o Programa Idade D'OURO e inscrição de munícipes Parcerias: constituição de  bolsa  de benefícios através de celebração de Acordos de Parceria com serviços e estabelecimentos do comércio local.Cerimónia de assinatura dos Acordos de Parceria: organização da cerimónia no dia 6 de dezembro de 2016 no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Espaços Idade D'OURO: Dinamização da organização e operacionalização do Regulamento relativo aos Espaços Idade D'OURO
Operacionalização da iniciativa: Parcerias para cedência de ginásios e equipamentos; Inscrições descentralizadas nos territórios, nas modalidades desportivas de Ginástica Sénior e Sénior Move.                                                                                       Implementação: Acompanhamento na Implementação da iniciativa em articulação com os professoras.             Monitorização e verificação de necessidades decorrentes da iniciativa. Estudo: Avaliação do Impacto da Atividade Desportiva na Qualidade de Vida da População Sénior - Parceria CMG e ISMAI

 CONHECER os empreendimentos de habitação social municipal Pré-teste/Aplicação do Questionário por Entrevista e reformulação do mesmo - Instrumento de recolha de informação para "CONHECER" os empreendimentos de habitação social municipal.Banco Local de Voluntariado Articulação com o BLV para ações formativas em voluntariadoOrganização de expediente administrativo diário, assim como produção de documentos.Actualização da base dados do Programa Idade D'OUROEnvio dos cartões Idade D'Ouro
Atendimento de procura ativa de emprego - GIP Integração no mercado de trabalho (apoio na consulta às ofertas disponibilizadas pelo IEFP).Encaminhamento para ofertas de emprego - GIP Integração no mercado de trabalho (encaminhamento para uma oferta, que corresponda às expectativas / objetivos do utente).Integrações no mercado de trabalho - GIP Concretização de vínculo contratual de trabalho.Sessões de informação coletiva -GIP Sessões que visam dar a conhecer aos utentes, o tipo de apoios disponibilizados pelo Centro de Emprego de Gondomar, bem como, tecnicas de comunicação e assertividade, tendo em vista a melhoria da procura e integração no mercado de trabalho.
Apoio aos restantes Gabinetes de Inserção Profissional-GIP Os animadores de todos os GIP's, são mensalmente escalados pelo Centro de Emprego de Gondomar, de forma a colaborar nas necessidades que os restantes possam ter no seu posto de trabalho, cuja resolução dependa do sistema informático de gestão do emprego, apenas disponível nos centros de emprego. Mensalmente, são também convocados, para apoiar na verificação efetuada pelo Centro de Emprego de Gondomar, às procuras ativas de emprego, efetuadas pelos utentes.

Organização de expediente administrativo diário, assim como produção de 

documentos

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Análise das Propostas de adesão ao CLAS de 
Go do ar: Pista M gi a – Es ola de Volu tariado; . I for aç o so re a o ertaç o e articulação entre o Atendimento Integrado e a Rede Local de Intervenção Social (RLIS) no Município de Gondomar; 4. Análise e aprovação dos Pareceres a emitir às candidaturas apresentadas ao Programa Escolhas - Candidaturas a Projetos Inovadores e de Cariz Experimental; 5. Apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) para o Município de Gondomar nos seus três Eixos: Mobilidade; Regeneração urbana; Comunidades desfavorecidas, assim como do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS); 6. Outros assuntos de interesse.

Participação na reunião Plenária extraordinária do CLAS'G
. Aprovaç o da ata da reu i o a terior; . Aprovaç o dos pedidos de ades o ao CLAS’G:

Projeto Tu , Tu , Tu ; Projeto A Es olha É Tua – E G; Geo lu e – Asso iaç o Juve il de 
Ci ia, Natureza e Ave tura; Pista M gi a – Es ola de Volu tariado. . Deli eraç o do 
pare er e itido pelo Nú leo Exe utivo do CLAS’G s a didaturas aprese tadas ao Programa Escolhas - Candidaturas a Projetos Inovadores e de Cariz Experimental, pelas entidades candidatas:. Associação Recreativa, Cultural e Social de Silveirinhos;. Câmara Municipal de Gondomar/ Centro Social de Soutelo;
. Cruz Ver elha Portuguesa – Delegaç o de Go do ar;
. QUERER SER – Asso iaç o para o Dese volvi e to So ial.4. Outros Assuntos de interesse.

Reunião com a De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade SocialReunião com o Pe. José Rosário, responsável pela Obra ABC
Parti ipaç o a reu i o de Co sór io do Projeto A Es olha  Tua – E GPresença na Ação de formação e sensibilização para o acolhimento de refugiados, promovida pela ACM - Alto Comissariado para as Migrações e o Conselho Português para os Refugiados (CPR), em parceria com o Município do Porto, na Quinta de Bonjóia, no Porto

Reunião com a Dra. Cláudia no âmbito da alteração do regulamento do BLVReunião de trabalho no âmbito de candidarura ao POISEParticipação na Sessão de divulgação/informação sobre a Equipa Local de Intervenção de GondomarReunião Grupo Operativo Plataforma Supra Concelhia Grande PortoReunião telefónica com a Fundação Aga Khan, no no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar

Programa Idade D'OURO 

Idade D'OURO ATIVA

Serviços Administrativos Pesquisas diversas de suporte às atividades; consultas periódicas aos sites de interesse na área

Serviços Administrativos
Pesquisas diversas de suporte às atividades; Consultas periódicas aos sites de 

interesse na área.

De  1 novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017/ Divisão de Desenvolvimento Social/ Gabinete de Gestão de Projetos-GGP e Gabinete de Inserção profissional - GIP

Número de documentos produzidos: 1
Número de documentos: 2 (filme e  powerpoint de apresentação);                               Número de pessoas envolvidas, direta e indiretamente: 70.

Número de reuniões: 12Número de pesquisas efetuadas diariamente.                                                         Número de documentos atualizados: 6

Número de reuniões : 2                                          Número de atendimentos: 12                                                             Organização de dossiers para os espaços: 5          Número de pedidos de material e produção de documentos e diligências efetuadas: 8.                                  Número de convites enviados para inscrições: 14 003;                                                                                                   Número de reuniões realizadas em articulação com a Divisão de Desporto: 4;                                 Número de documentos produzidos: 19;     Número de pessoas abrangidas pela iniciativa: 500.                            Número de atendimentos/esclarecimentos: 800                                                                       Número de reuniões realizadas: 2
Número de documentos produzidos:1Número de ações: 1Número de expediente organizado/número de documentos produzidos:14Número de atualizações: 3 161Número de ofícios/cartões, enviados: 1597Divulgação/Acesso de informação.

Divulgação/Acesso de informação.

número de atendimentos: 661N.º de encaminhamentos: 51

Número de expediente organizado, número de documentos produzidos. 

Normas de Funcionamento do Multivalências Rio Tinto Elaboração de proposta de NORMAS DE FUNCIONAMENTO CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO Espaço GONDOMAR MULTISOCIAL 

Número de documentos produzidos: 15;          Número de reuniões para realização da iniciativa:4;                                                                    Número de pessoas envolvidas, direta e indiretamente: 220.
Número de inscrições efetuadas: 503                 Outros esclarecimentos: 300 Número de Acordos de Parceria celebrados: 33Número de documentos produzidos: 71

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.

Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

Número de ações formativas: 12 sessões.

4 técnicos Social +/ 28 técnicos da diversas instituçõesColaboração na entrega de vales nos vários territórios211 Convocatórias para complementos informação

N.º de dias: 11
N.º de participantes: 472N.º de concretizações: 2

Colaboração na entrega de vales no âmbito do eixo + AlimentaçãoAnálise das candidaturas do +Habitação e convocatórias para complementos de informação
Realização de uma açao de informação/esclarecimentos sobre alterações do regulamento



Assessoria na reunião de NE do CLAS'G
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Análise sobre a concertação e articulação entre o Atendimento Integrado e a Rede Local de Intervenção Social (RLIS) no Município de Gondomar; 3. Constituição de grupos de trabalho para elaboração do Plano de Ação do 
CLAS’G para o i io - , e  o o do Relatório do Pla o de Aç o do CLAS’G 2015-2016; 4. Apresentação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) para o Município de Gondomar nos seus três Eixos: Mobilidade; Regeneração urbana; Comunidades desfavorecidas, assim como do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS); 5. Outros assuntos de interesse.

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G 1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Aprovação da calendarização das reuniões de 
Nú leo Exe utivo do CLAS’G; . A lise da Proposta de ades o ao CLAS de Go do ar:
GTI – Gest o, Te ologia e I ovaç o, SA. . A lise da proposta do Pla o de Aç o do 
CLAS’G para o i io - ; . A lise da proposta do Relatório de Atividades do 
Pla o de Aç o do CLAS’G - ; . Outros assu tos de i teresse.

De  1 novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017/ Divisão de Desenvolvimento Social/ Rede Social e Banco Local de Voluntariado
Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Atendimento de proponentes a voluntári@s no Banco Local de Voluntariado de Gondomar;Divulgação de Ofertas de Voluntariado de Instituições parceiras;Gestão dos Voluntários inscritos no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1
Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

Presença na sessão - 1
Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de Gondomar.

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - De Mãos Dadas; CS Lomba;
Ela oraç o de I for aç o I ter a o ito do Co trato Progra a de Apoio Po tual  Cruz Ver elha Portuguesa – Delegaç o Porto/Matosi hos;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - Associação Social Estrelas de Silveirinhos e Subprograma Resposta Mais - 4 (E) - Apoio pontual a Iniciativas de relevante interesse - Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos;
A lise t i a dos Pla os Me sais de Atividades propostos pelo Projeto P@assaporte’IN – E G e A Es olha É TUA - E G;
Ela oraç o de proposta do Pla o de Aç o do CLAS’G para o i io - ;
Ela oraç o  de proposta do Relatório do Pla o de Aç o do CLAS’G - ;

Elaboração de Proposta Reunião de Câmara - Apoios Financeiros Paróquias do Município de Gondomar || Conferencias de S. Vicente de Paulo, no âmbito do Contrato Programa de Desenvolvimento Social;
Ela oraç o de Pare er para o Ce tro So ial de Soutelo o ito da a didatura ao Progra a de Respostas I tegradas Mais Saúde + Vida ;Elaboração dos Contratos Programa  - Remoção Amianto (AS Estrelas de Silveirinhos; CSP Rio Tinto; O Teu Filho);Elaboração de Informação Interna no âmbito do Contrato Programa de Desenvolvimento Social às Paróquias e Conferências Vicentinas do Município de Gondomar, 2016;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - AS Estrelas Silveirinhos / Subprograma Resposta Mais - 3 (D) - Apoio à aquisição de Transporte - De Mãos Dadas;Elaboração de Informação Interna no âmbito do Contrato Programa de Apoio Pontual à Universidade Sénior de Gondomar;Elaboração de Protocolo de Parceria com a Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 3 (D) - Apoio à aquisição de Transporte e Subprograma Resposta Mais - 4 (E) - Apoio pontual a Iniciativas de relevante interesse - APPC - Villa Urbana de Valbom;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - Obra ABC;

Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 3 (D) - Apoio à aquisição de Transporte - CSC Paróquia de Valbom;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara para Aprovaçã do Contrato-Programa de Desenvolvimento Social - Remoção de Amianto dos Equipamentos Sociais do Município de Gondomar;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara para Aprovação do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Paróquias do Município de Gondomar || Conferencias de S. Vicente de Paulo;Elaboração do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Paróquias do Município de Gondomar || Conferencias de S. Vicente de Paulo;
Ela oraç o de I for aç o I ter a o ito do Co trato Progra a de Apoio Po tual  Cruz Ver elha Portuguesa – Delegaç o Porto/Matosi hos;Elaboração de Parecer - Mapeamento dos Investimentos em Infraestruturas Sociais e na Rede Nacional de  Cuidados Continuados Integrados_2016;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara - Celebração Contrato Comodato - Geoclube;Elaboração de Proposta de Contrato de Comodato - Geoclube;Elaboração de Proposta Reunião de Câmara para apoios no âmbito do PAMA à Associação Social Estrelas de Silveirinhos e à De Mãos Dadas;

Reunião com a Gondomar Social, no âmbito da candidatura ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaParticipação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar
Divulgação de Ofertas de Voluntariado no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;Elaboração das novas fichas de inscrição para o Banco Local de Voluntariado de Gondomar, quer para voluntários, quer para organizações;Compilação de informação diversa sobre o BLV'G para posterior apresentação em Fóruns de Discussão sobre o Voluntariado no Concelho;Elaboração de Informação Interna - PAMA - Subprograma Resposta Mais - 2 (C) - Apoio à aquisição de Equipamentos - CS Lomba; De Mãos Dadas / Subprograma Resposta Mais - 3 (D) - Apoio à aquisição de Transporte - CS Lomba / Subprograma Resposta Mais - 4 (E) - Apoio pontual a Iniciativas de relevante interesse - CS Lomba;

Reunião com os Voluntários que participarão na cerimónia de abertura da CED Gondomar 2017 Reunião com a Pista MágicaReunião da Comissão Social de Freguesia de BaguimReunião no âmbito da construção de um Programa PsicoEducativo para Cuidadores Informais de Pessoas Idosas,  no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de GondomarPresença na "IIIª Conferência Internacional do Fórum para a Governação Integrada", organizada pelo Fórum GovInt, no Cinema São Jorge em LisboaReunião de Grupo de Trabalho da XII Feira da Saúde de Baguim do Monte, no âmbito da Comissão Social de Freguesia de BaguimReunião do Grupo Operativo no âmbito da candidatura ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaApresentção de proposta do Programa PsicoEducativo para Cuidadores Informais de Pessoas Idosas,  no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de GondomarReunião no âmbito da candidatura Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa

Presença na Cerimónia de Assinatura do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Paróquias do Município de Gondomar || Conferências de S. Vicente de Paulo - 2016

Reunião de trabalho no âmbito de candidatura ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaReunião com o Sr. António Pinto responsável pela Associação Mãos à Obra PortugalParticipação na Auditoria Externa EQUASS (European Qualility for Social Services) Excellence na APPC Villa Urbana Valbom

Reunião com a Comissão Organizadora da Cidade Europeia do Desporto 2017

Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1Presença na sessão - 1

Reunião  no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar para a elaboração de proposta da realziação de workshops diversosParticipação na Festa de Natal da Divisão de Desenvolvimento Social
Reu i o de tra alho do Nú leo Exe utivo do CLAS'G para o stituiç o de proposta do Pla o de Aç o do CLAS’G para o i io -  - Eixo 1 - Capacitação, Inovação e Empreendedorismo
Reu i o de tra alho do Nú leo Exe utivo do CLAS'G para o stituiç o de proposta do Pla o de Aç o do CLAS’G para o i io -  - 
Eixo  – I lus o e Dese volvi e to So ial & Pro oç o do Be -estar

Reunião de trabalho no âmbito de candidarura ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa

Reunião no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar  - Ponto de SituaçãoReunião no âmbito da candidatura  ao Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaReunião com os parceiros do CLAS'G no âmbito da candidatura ao  Aviso NORTE-34-2016-25 - Abordagens Integradas para a Inclusão AtivaPresença na Cerimónia de Assinatura do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Remoção de Amianto dos Equipamentos Sociais do Município de Gondomar



Apoio informático ao +Família e ao Social+ - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017.

Divulgar informação pertinente pelos parceiros do CLAS'G.
Elaboração de Relatório com a Análise Estatística do Trabalho Desenvolvido pelo Programa Social+ durante o 1º semestre de 2016;Elaboração de Relatório com a Análise Estatística do Trabalho Desenvolvido pela Divisão de Desenvolvimento Social no período de 01/01 a 30/11/2016;Elaboração de proposta de alteração dos Indicadores do +Família;Elaboração de proposta de apresentação do Relatório Anual da Divisão de Desenvolvimento Social;Tratamento do expediente nas ausências do Manuel Morais - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017;Verificação dos Indicadores do +Família relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016;Verificação dos Indicadores do Social+ relativos aos meses de novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017;Manutenção/Atualização dos Guias de Recursos Sociais de Gondomar e da AMP - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017;

Pesquisas diversas de suporte às atividades; Divulgação de diversas iniciativas, candidaturas, fontes de financiamento pelos parceiros do CLAS de Gondomar; Consultas periódicas aos sites da Segurança Social, Diário da República, Portal do Governo, CNPV, IEFP e Portugal 2020, entre outros.
Resumo dos indicadores de operacionalização da RLIS no Município de Gondomar.Organização de expediente administrativo diário, assim como, elaboração de convocatórias, atas, entre outros;Gestão do MyDoc;





















PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO01.11.2016 a 31.01.2017 Ajuste Direto Simplificado Consulta de mercado/elaboração de requisição Foram elaboradas 950 requisições.01.11.2016 a 31.01.2017 Ajuste Direto Preparação dos processos de formação de contrato Foi elaborado e autorizado o início do procedimento de  39 processos de ajuste direto.01.11.2016 a 31.01.2017 Concurso Público Preparação dos processos de formação de contrato Foi elaborado e autorizado o início do procedimento de 7 processos de concurso público.
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOProcedimentos necessários para a realização das atividades, marcação de espaço, transporte, cronograma das atividadesContacto com os Agrupamentos de Escolas e envio de convitesElaboração da Ficha Técnica do evento
7 de Novembro 2016 Medição do Impacto Social do Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP Curso breve de formação especializada para aplicação dos questionários de medição do Impacto Social do Projeto, na FPCE-UP Permitir a realização de inquéritos aos alunos do 3º ano do 1º Ciclo do EB, em toda a Área Metropolitana do Porto, de modo a medir o impacto social do Projeto "No Poupar está o Ganho!"8 de Novembro de 2016 Reunião de trabalho entre a equipa técnica e a direção dos Agrupamentos de Escolas de Rio Tinto n.º39 de Novembro de 2016 Reunião de trabalho entre a equipa técnica e a direção dos Agrupamentos de Escolas de Valbom16 de Novembro de 2016 Reunião de trabalho entre a equipa técnica e a direção dos Agrupamentos de Escolas de Valbom e as Associações de Pais do Agrupamento de Escolas Permitir a divulgação e a realização do GIS e do projeto piloto com os alunos do 7º ano do Agrupamento de Escolas de Valbom17, 22 e 25 de Novembro de 2016; 16 e 30 de Dezembro de 2016 Reunião de trabalho entre a equipa técnica Permitir a realização do GIS e do projeto piloto com os alunos do 7º ano de 2 Agrupamentos de Escolas do Municipio21 de Novembro de 2016 Reunião de trabalho entre a equipa técnica e a direção dos Agrupamentos de Escolas de Rio Tinto n.º3 e os Diretores de Turma de 7º ano21 de Novembro de 2016 Reunião de trabalho entre a equipa técnica e os pais dos alunos referenciados9 a 15 de novembro de 2016 Plano Anual de Atividades Realização dos planos anuais de atividades a remeter para os respetivos conselhos gerais Permitir que as atividades desenvolvidas pela Divisão da Educação constem do plano anual de ativididades dos diferentes agrupamentos de escolas

11 de novembro de 2016 Conselho Municipal de Educação Reunião de trabalho
 Análise dos assuntos:Atualização da Carta Educativa; Designação do representante do Conselho Municipal de Educação no Conselho Municipal da Juventude; Definição de procedimentos no âmbito da eleição dos representantes do pessoal docente da educação Pré-Escolar, dos Ensinos Básicos e Secundários dos estabelecimentos de ensino públicos do Município. 15 de novembro de 2016 Reunião de trabalho Possivel implementação do Programa Pavilhão de Água sobre Rodas Permitir aos alunos do 4º ano que frequentam as escolas públicas do concelho o acesso a oficinas  lúdico pedagógicas sobre a temática da água.Novembro de 2016 Organização das visitas ao Museu Papel Moeda das 8 turmas de 3º ano das escolas envolvidas no Programa de Educação Financeira

Divisão De Educação Formação e Emprego  Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - Equipa Multidisciplinar

GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) - projeto piloto

Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP Permitir o desenvolvimento do projeto de educação financeira 

Permitir a realização do GIS e do projeto piloto com os alunos do 7º ano de 2 Agrupamentos de Escolas do Municipio

Permitir a divulgação e a realização do GIS e do projeto piloto com os alunos do 7º ano do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto N.º3 (EB Frei Manuel de St.ª Inês)

Apoio à realIzação das atividades, como Reiki nas Escolas e Teatro de Marionetas
De 1 a 30 de Novembro 2016 Dia Internacional das Cidades Educadoras Permitir aos alunos do concelho  experienciarem novas atividades, bem como conhecer a sua identidade e cultura



29 de Novembro de 2016 Visita ao Museu Papel Moeda dos alunos do CE Carvalhal-Mó30 de Novembro de 2016 "Monte Crasto Mágico" Distribuição de convites para o evento "Monte Crasto Mágico" a todos os alunos do 1º ciclo do EB das escolas do Munícipio Permitir a entrada de forma gratuita de todos os alunos do 1º ciclo do EB das escolas do Município, na iniciativa
5 de Dezembro de 2016 Conselho Geral do AE Rio Tinto nº3 CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa Representação da Autarquia 
6 de Dezembro de 2016 Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP Recolha de material relativamente ao programa "No Poupar está o Ganho!" na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda e dstribuição do mesmo pelas escolas afetas ao programa Possibilitar a implementação do Programa de Educação Financeira em oito turmas de 3º ano do municipio
7 de Dezembro de 2016 Conselho Geral do AE de Canedo CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa Representação da Autarquia 

Novembro e Dezembro 2016 Plataforma Educação Recolha de imagens e realização de inquéritos na escolas do Municipio Permitir o carregamento da platafoma da Educação com informação relativamente a cada escola do municipio, para permitir a consulta da população em geral
Dezembro de 2016  Medição do Impacto Social do Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP 

Realização dos inquéritos da fase pré-teste da Medição do Impacto Social do Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!" aos alunos, pais e professores de 8 turmas do 3º ano do 1º ciclo do ensino básico de escolas do Municipio: 4 de estudo e 4 de controlo
Permitir a verificação do Impacto Social do Programa de Educação Financeira nos alunos das escolas dos Municipios envolvidos

15 de Dezembro de 2016 Conselho Geral do AE nº1 de Gondomar CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa Representação da Autarquia 
Procedimentos necessários para a realização do evento

Elaboração de ficha técnica do eventoApoio na organização e na Logistica do evento, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Gondomar, com o envolvimento de todos os Agrupamentos de Escolas do Município
Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017 Medição do Impacto Social do Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP 

Introdução e análise dos dados dos inquéritos da fase pré-teste da Medição do Impacto Social do Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!" nos alunos, pais e professores de 8 turmas do 3º ano do 1º ciclo do ensino básico de escolas do Municipio: 4 de estudo e 4 de controlo
Permitir a verificação do Impacto Social do Programa de Educação Financeira nos alunos das escolas dos Municipios envolvidos

10 de Janeiro de 2017 Reunião de trabalho entre a equipa técnica e a direção dos Agrupamentos de Escolas de Rio Tinto n.º 3 Permitir a realização do GIS e do projeto piloto com os alunos do 7º ano do Agrupamentos de Escolas do Rio Tinto n.º 3

novembro a 15 de Dezembro de 2016 Corta-mato Concelhio Permitir a realização do Corta-Mato a nível Concelhio, com a participação de alunos de todos os Agrupamentos de Escolas do Municipio.

GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) - 

está o Ganho!", em parceria com a AMP educação financeira 



12 de Janeiro de 2017 Reunião de trabalho entre a equipa técnica e a direção da Santa Casa Misericórdia de Gondomar Possibilitar o acompanhamento dos alunos institucionalizados no Centro de Acolhimento da Santa Casa Misericórdia de Gondomar 
Janeiro de 2017 Assembleia Geral Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras Elaboração de inscrição da Exma. Sr.ª Vereadora e do Exmo. Sr. Adjunto para participação na mesma Permitir a participação na Assembleia Geral da RTPCE a realizar no dia 27 de janeiro em Paredes21 de dezembro de 2016 Elaboração de procedimento para a aquisição de bilhetes e cartazes Permitir a divulgação nas Escolas do evento28 de dezembro Elaboração de proposta para reunião de Câmara Permitir a transferência de uma verba à Associação Wish Ferreirinha para apoio na realização do evento30 de dezembro de 2016 Elaboração de procedimento para aquisição do serviço de luz e som Permitir a aquiisção de um serviço de luz e som de apoio ao espetáculo28 de dezembro Elaboração de ficha técnica do evento Permitir a planificação do evento e controlo dos custos associados ao mesmo.2 e 3 de janeiro de 2017 Entrega de convites nos Agrupamentos Permitir a entrada no evento7 de janeiro de 2017 Festa de Reis Apoio ao evento28 de dezembro de 2016 Reunião de trabalho no JI da portelinha 2 para apresentação do Projeto Permitir a autorização do Agrupamento para participação e envolvimento das escolas/alunos no evento3 de janeiro de 2017 Reunião de trabalho na EB Passal e na EB 2,3 de S.Pedro da Cova para apresentação do Projeto Permitir a autorização do Agrupamento para participação e envolvimento das escolas/alunos no evento5 de janeiro de 2017 Reunião de trabalho na EB de Jovim com a Associação de Silveirinhos para apresentação do Projeto Permitir a autorização do Agrupamento para participação e envolvimento das escolas/alunos no eventoApresentação dos alunos a envolver no evento9 de janeiro de 2017 Reunião de trabalho no Multiusos de Gondomar com a Associação de Silveirinhos Definição da logistica a implementar no âmbito da Gala10 de janeiro de 2017 Reunião de trabalho com a Associação de Silveirinhos e o Dr. Luis Lobo Apresentação das características da peça/evento

12 de janeiro de 2017 Elaboração de proposta para reunião de câmara Permitir a transferência de um subsídio à Associação de Silveirinhos para auxílio na comparticipação de materiais para a realização do espetáculo16 de janeiro de 2017 Elaboração de pedido de contratação de autocarros para os ensaios Permitir a deslocação dos alunos aos ensaios no Pavilhão Multiusos18 de janeiro e 2017 Acompanhamento dos ensaios no JI da Portelinha 2 Permitir a aprendizagem dos alunos músicas que serão apresentadas no evento19 de janeiro de 2017 Acompanhamento dos ensaios na EB Jovime  Foz do Sousa e na EB Lagoa Permitir a aprendizagem dos alunos músicas que serão apresentadas no evento20 de janeiro de 2017 Análise das necessidades de transporte dos alunos na EB do Passal - Unidade de Apoio à Multideficiência Permitir a deslocação dos alunos no dia do evento.Janeiro de 2017 Encontro Nacional Cidades Inclusivas: Cidades que promovem o sucesso educativo de todos e de cada um Elaboração de candidatura para apresentação de um projeto da Divisão de Educação no referido encontro, a realizar em Almada, em Março Permitir a divulgação do que melhor se faz no concelho aos membros da RTPCE5 de janeiro de 2017 Cidades Amigas das Crianças Reunião de trabalho com Dr.ª Maria João Veloso do Instituto Criança na Cidade Possivel parceria para a implementação do programa Cidades Amigas das Crianças6 de janeiro de 2017 Reunião de trabalho para aferir necessidades para a concretização do evento16 de janeiro de 2017 Elaboração de pedido de colaboração para exploração do bar CCD na Piscina Municipal de S. Cosme17 de janeiro de 2017 Reunião de trabalho para aferir necessidades para a concretização do evento23 de janeiro de 2017 Elaboração de pedido de locação de bens para aluguer de insuflável 24 horas a nadar Permitir a implementação do Evento 

GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) - projeto piloto

Festa de Reis

II Gala Laços Solidários



24 de janeiro de 2017 Elaboração de ficha técnica do evento26 de janeiro de 2017 Pedido de cedência de transporte para AE À Beira Douro26 de janeiro de 2017 Pedido de autorização para pagamento de horas extra ao motorista28 e 29 de janeiro de 2017 Apoio à concretização do evento11 de janeiro de 2017 Elaboração de proposta para reunião de Câmara23 de janeiro de 2017 Pedido de elaboração do cartaz à criação livre11 de janeiro de 2017 Boletim Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras Elaboração de texto sobre um programa/ boa prática do municipio de Gondomar para integrar a próxima edição do boletim da RTPCE Permitir a divulgação do que melhor se faz no concelho aos membros da RTPCEGrupo de Trabalho Participação e Democracia - RTPCE Envio de grelha para partilha de boas práticas aos Municipios Membros da RTPCE Permitir o bom funcionamento do Grupo de TrabalhoPrograma de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP Visita ao Museu Papel Moeda dos alunos da escola EB Vinhal Permitir o desenvolvimento do projeto de educação financeira Reunião de trabalho entre a equipa técnica e a Dr.ª Carla Ramos da equipa da CPCJ de Gondomar Permitir a realização do GIS e do projeto piloto com os alunos do 7º ano de 2 Agrupamentos de Escolas do MunicipioAcompanhamento de alunos que integram o projeto-piloto GIS, na Escola EB 2,3 Frei Manuel de Santa Inês Permitir a melhoria dos rendimentos escolares dos alunos sinalizados.20 de janeiro de 2017 Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP Visita ao Museu Papel Moeda dos alunos das escolas EB Zebreiros e EB Cabanas Permitir o desenvolvimento do projeto de educação financeira 
19 de janeiro de 2017 Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP Recolha dos inquéritos da fase pré-teste da Medição do Impacto Social do Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!" aos alunos, pais e professores de 8 turmas do 3º ano do 1º ciclo do ensino básico de escolas do Municipio: 4 de estudo e 4 de controlo

Permitir a verificação do Impacto Social do Programa de Educação Financeira nos alunos das escolas dos Municipios envolvidos
24 de janeiro de 2017 Programa de Educação Financeira "No Poupar está o Ganho!", em parceria com a AMP Visita ao Museu Papel Moeda dos alunos das escolas EB Bela Vista e EB Pinheiro D'Além Permitir o desenvolvimento do projeto de educação financeira 25 de janeiro de 2017 Acompanhamento de alunos que integram o projeto-piloto GIS, na Escola EB 2,3 Frei Manuel de Santa Inês31 de janeiro de 2017 Atendimentos aos EE dos alunos acompanhados pelo projeto-piloto GIS, na Escola EB 2,3 Frei Manuel de Santa Inês26 de janeiro de 2017 Conselho Geral do AE de Pedrouços CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa Representação da Autarquia 
27 de janeiro de 2017 Eco escolas Reunião de trabalho no Colégio Paulo VI no âmbito do Programa Eco Escolas Acompanhar o estabelecimento de educação no âmbito do ProgramaNovembro, dezembro e janeiro Gestão do Email- Divisão de Educação Análise, tratamento, encaminhamento e resposta do expediente remetido ao gabinete. Melhor encaminhamento dos assuntos relativos à Divisão de Educação.Novembro, dezembro e janeiro MGD Verificação de todo o expediente do  GADE - equipa multidisciplinar Permitir o bom funcionamento dos serviços assim como dar resposta a todas as solicitaçõesNovembro, dezembro e janeiro WEB Relógio Validações das ausências dos funcionários do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional. Permitir a validação da assiduidade dos funcionários

Acompanhamento da implementação das atividades/sessões nos JIReuniões de trabalho com as entidades parceiras/ pedidos de colaboração

GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) - projeto piloto

 24 horas a nadar Permitir a implementação do Evento 

Proporcionar o conhecimento de diversas profissões e a sua importância para a comunidade, despertando a curiosidade e a valorização das profissões dos pais, avós e familiares das crianças, bem como das instituições em que trabalham. Novembro, dezembro e janeiro A Câmara e as Profissões vão à Escola Articulação com os vários parceiros para calendarização e definição das atividades a realizar

Pavilhão da Água sobre Rodas Permitir a implementação do Programa 

17 de janeiro de 2017

GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) - projeto piloto Permitir a melhoria dos rendimentos escolares dos alunos sinalizados.

18 de Janeiro de 2017



Pedido de reserva do autocarro para a realização das atividades nos diferentes polos Pedido de cabimento para a contratação da Associação O Soutinho de forma a assegurar a realização do programa no agrupamento de escolas Júlio DinisPreparação de toda a logistica para a realização do programa Escola em Férias + Criativa nos 9 polos Elaboração das listas e valores a pagar por aluno para enviar para os serviços da DAM emitirem as faturas/recibos
Tratamento do expediente; comunicação / articulação com os Agrupamentos de Escolas e outras entidades Análise, tratamento, encaminhamento e resposta do expediente remetido ao gabinete. Melhor encaminhamento dos assuntos relativos aos estabelecimentos de educação e ensino, da competência da CMG.Acompanhamento e informação sobre os pedidos de pessoal não docente dos agrupamento de escolas.Apoio na colocação de candidatos do "Contrato Emprego-Inserção", por agrupamento de escolas, considerando as necessidades das várias escolas.Análise de pedidos diversos e sua instrução, para despacho superior.Análise das solicitações dos Agrupamentos de Escolas e elaboração das requisições internas, se tal for necessário.Colaboração com os vários setores municipais no sentido de aferir as capacidades internas de dar satisfação às solicitações dos Agrupamentos de Escolas.Verificação dos  pedidos de obras, análise e submissão a decisão superior.Visita a várias escolas para verificação de trabalhos de conservação e reparação.

Pedidos de Assistência a equipamentos informáticos e visitas de rotina JI Branzelo;EB Triana;JI Vinhal;JI Santegãos;JI Carreiros;EB Santegãos;EB Alto Soutelo; EB São Caetano 2; JI São Caetano; CE Valbom; CE Carvalhal Mó; JI Carregais; EB Chães;JI Chães; EB Cimo de Vila; JI Cimo de Vila; JI Vila Verde; EB Vila Verde; EB Pinheiro D´Alem; Permitir que os equipamentos estejam em bom funcionamento
Caracterização da Rede Escolar Fotos e inquéritos a todas as escolas e jardins de infância Recolha de dados para a caracterização dos estabelecimentos de ensinoProcedimento para Instalação de sala interativa na Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa Procedimento para aquisição de material e equipamento informático. Permitir a transmissão de conhecimentos de forma mais dinâmica e lúdica entre professor e os alunos18 novembro de 2016 Reunião da Secção Autónoma do Conselho de Coordenação de Avaliação Preparação e calendarização das fases de avaliação de desempenho do pessoal não docentes, do biénio 2015/2016 Cumprimento da legislação - SIADAP

Pedidos de Assistência a equipamentos informáticos e visitas de rotina EB Boavista; CE Venda Nova; EB Montezelo; JI Montezelo; JI Ribeira; EB São Caetano 1; EB São Caetano 2; EB Arroteia; JI Arroteia; EB Lagoa; AERT; EB Pinheiro D´Alem; EB Jancido; EB Vila Verde; EB Passal; EB Cabanas; CE Valbom; JI Carreiros;  Permitir que os equipamentos estejam em bom funcionamento
Colaboração no "Corta Mato" Apoio na montagem do percurso e no evento em geral Garantir a segurança dos participantes em todo o percursoCaracterização da Rede Escolar Fotos e inquéritos a todas as escolas e jardins de infância (Continuação) Recolha de dados para a caracterização dos estabelecimentos de ensinoTratamento do expediente; comunicação / articulação com os Agrupamentos de Escolas e outras entidades Análise, tratamento, encaminhamento e resposta do expediente remetido ao gabinete. Melhor encaminhamento dos assuntos relativos aos estabelecimentos de educação e ensino, da competência da CMG.

Gabinete de Gestão de Equipamentos e Recursos
Novembro, dezembro e janeiro Escola em Férias + Criativas Permitir a realização do Programa para cerca de 400 alunos

Permitir o funcionamento dos estabelecimentos escolares, sob a responsabilidade municipal, tendo em vista o inicio do ano letivo.
Avaliação das obras das instalações escolares e proposta de novas edificações ou arranjos.

novembro de 2016
Pessoal Não Docente



Acompanhamento e informação sobre os pedidos de pessoal não docente dos agrupamento de escolas.Apoio na colocação de candidatos do "Contrato Emprego-Inserção", por agrupamento de escolas, considerando as necessidades das várias escolas.Análise de pedidos diversos e instrução dos mesmos para submeter a despacho superior.Análise das solicitações dos Agrupamentos de Escolas e elaboração das requisições internas, se tal for necessário.Colaboração com os vários setores municipais no sentido de aferir as capacidades internas de dar satisfação às solicitações dos Agrupamentos de Escolas.Apoio e colaboração com os agrupamentos de escolas para  a avaliação de desempenhoVerificação dos  pedidos de obras, análise e orçamentação para decisão superior.Visita a várias escolas para verificação de trabalhos de conservação e reparação.Tratamento do expediente; comunicação / articulação com os Agrupamentos de Escolas e outras entidades Análise, tratamento, encaminhamento e resposta do expediente remetido ao gabinete. Melhor encaminhamento dos assuntos relativos aos estabelecimentos de educação e ensino, da competência da CMG.Acompanhamento e informação sobre os pedidos de pessoal não docente dos agrupamento de escolas.Apoio na colocação de candidatos do "Contrato Emprego-Inserção", por agrupamento de escolas, considerando as necessidades das várias escolas.Análise de pedidos diversos e instrução dos mesmos para submeter a despacho superior.Análise das solicitações dos Agrupamentos de Escolas e elaboração das requisições internas, se tal for necessário.Colaboração com os vários setores municipais no sentido de aferir as capacidades internas de dar satisfação às solicitações dos Agrupamentos de Escolas.Apoio e colaboração com os agrupamentos de escolas para  a avaliação de desempenhoVerificação dos  pedidos de obras, análise e orçamentação para decisão superior.Visita a várias escolas para verificação de trabalhos de conservação e reparação.
Pedidos de Assistência a equipamentos informáticos e visitas de rotina CE Valbom; EB Atães; EB Boucinha; JI Boucinha; EB Atães; EB São Caetano 2; JI Pinheiro D´Alem;    EB Pinheiro D´Alem; EB Atães, EB Gens; JI Gens; EB Jancido; CE Carvalhal Mó; JI Arroteia; EB Arroteia; EB Outeiro                              

novembro/dezembro/janeiro Tratamento do expediente; comunicação / articulação com os Agrupamentos de Escolas e outras entidades Análise, tratamento e encaminhamento do expediente, e receção e estabelecimento de contactos telefónicos Encaminhamento dos assuntos colocados ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional
 Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - Equipa Escolas

Pessoal Não Docente

Avaliação das obras das instalações escolares e proposta de novas edificações ou arranjos.

Permitir o funcionamento dos estabelecimentos escolares, sob a responsabilidade municipal, tendo em vista o inicio do ano letivo.

Permitir o funcionamento dos estabelecimentos escolares, sob a responsabilidade municipal, tendo em vista o inicio do ano letivo.

Avaliação das obras das instalações escolares e proposta de novas edificações ou arranjos.

Pessoal Não Docente
desembro de 2016



novembro/dezembro/janeiro Material / Equipamentos / Serviços
Pedidos de material /equipamentos/serviços destinados aos Estabelecimentos Escolares ao Setor de Compras; encaminhamento da requisição para a Firma; confirmação do serviço; confirmação da fatura. Afetação do material das escolas que encerraram, de acordo com os pedidos. Apetrechamento dos estabelecimentos de ensino 

Percurso 1 – Visita à Sede do Concelho. Realizaram-se 13 visitas, num total de 428 alunos Percurso 2 - Visita a Baguim do Monte. Realizou-se 1 visita, num total de 45 alunosPercurso 3 - Visita a S. Pedro da Cova e Fânzeres. Realizaram-se 7 visitas, num total de 197 alunosPercurso  4  - Visita a Gondomar, Valbom e Jovim. Realizaram-se 5 visitas, num total de 160 alunosPercurso 5 - Visita a Foz do Sousa e Covelo. Realizaram-se 7 visitas, num total de 202 alunosPercurso 6 - Visita a Melres e Medas - Realizou-se 1 visita, num total de 42 alunosPercurso 7 - visita a Rio Tinto. Realizaram-se 2 visitas, num total de 61 alunos
novembro/dezembro/janeiro Atividades de Enriquecimento Curricular Articulação com Agrupamentos de Escolas para substituição de professores que desistiram; articulação com Professores/AE e Núcleo de Gestão de Recursos Humanos quanto a Registos de Assiduidade e demais procedimentos Desenvolvimento das AEC no 1º ciclo do ensino básico

24 de novembro de 2016 Reunião Reunião com Edubox para aferir procedimentos  quanto à utilização da plataforma SIGA no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular Registo de sumários e presenças e produção de relatórios
novembro/dezembro/janeiro Projeto Expressões no Pré - Escolar Articulação com Agrupamentos de Escolas para substituição de professores que desistiram Os alunos de todos os Jardins de Infância usufruem de aulas de Expressão Motora e Expressão Musical, por parte de professores externos.novembro/dezembro/janeiro Atividades de Animação e de Apoio à Família Articulação entre os Agrupamentos de Escolas e a empresa EGOR (substituições, mapas de assiduidade) Desenvolvimento de Atividades de Animação e de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Município10 novembro; 15 dezembro; 19 janeiro Conselho Geral CG é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa Representação da Autarquia 

21 de dezembro de 2016 Formação Inglês A empresa Lusoinfo dinamizou uma sessão de formação para todos os professores de Inglês das AEC, colocados pela CM Gondomar Disponibilização de uma plataforma digital e de recursos/estratégias para a lecionação do Inglês no 1º ciclo do ensino básico6 de janeiro de 2017 Início do serviço transporte dos alunos das Unidades da EB Passal e EB n.º1 para sala Snoezelen na EB 2,3 de Júlio Dinis Articulação entre as Escolas e serviço de Transportes Os alunos destas Unidades usufruem de uma ida semanal à sala de Snoezelen, espaço que procura proporcionar uma maior estimulação sensorial.
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO - Sessões de motivação e procura ativa de emprego - realizadas todas as quartas-feiras, em grupo, com os munícipes que procuram apoio no Gabinete.  - Participação de 24 munícipes nas reuniões, onde são apresentadas as ofertas semanais de emprego (IEFP, sítios de emprego na internet, ofertas de empresas);Apoio na construção e melhoramento de currículum vitae, encaminhamento para ofertas de emprego e formação

novembro/dezembro/janeiro Programa Percursos d'Ouro Agendamento das visitas; durante estes 3 meses realizaram-se 36 visitas de estudo, envolvendo 1135 alunos, sendo assim distribuídas:

Gabinete de Formação e Emprego



 - Participação no Estudo de Antecipação de Necessidades de Qualificações Intermédias (AMP)  Estudo promovido pela AMP que pretende dar orientações para a rede de oferta formativa de nível 4 -  Início de formação "Formar para empregar em ourivesaria/bijutaria"  Foram integradas 5 pessoas do Gabinete de Formação e Emprego. - Contacto com empresa de Higiene e Limpeza com vista à contratação de funcionários  Foram enviadas para entrevista 17 pessoas através do Gabinete de Formação e Emprego. - Projeto "Formar para Empregar" - Empresa O Colchete  Foram enviadas para entrevista 19 pessoas através do Gabinete de Formação e Emprego, para entrevista de seleção a decorrer no mês de fevereiro. - Colocação de animadores socioculturais em escolas do município Articulação com a empresa de recrutamento de animadores socioculturais para as escolas do município com vista à colocação de pessoas que recorrem ao Gabinete de Formação e Emprego
 - Formação CED2017 Acompanhamento e organização da formação constante no mapa de formação CED2017 - Atendimento a 65 munícipes à procura de orientação e respostas de emprego e/ou formação;               - Até ao final de 2016, 365 pessoas foram orientadas para trabalho em empresas, projetos CEI, formação ou projetos de negócio próprio e 33 no presente ano;  - Receção e organização de currículos para enviar às empresas  - Envio de currículos para empresas: lar de Idosos Gondomar ;Restauração; empresas de trabalho temporário; O Colchete; Envio de ofertas de emprego a munícipes; - Reunião no Centro de Reabilitação de Gaia  - Reunião com vista a integração de dois utentes do Centro de Reabilitação de Gaia residentes em Gondomar em Projeto CEI+ - Reuniões CED 2017  - Preparação do plano de formação da Cidade Europeia do Desporto 2017 - Reuniões IEFP Porto   - Centro de Formação IEFP - Porto Entrega de certificados de formação  - Envio de currículos e marcação de entrevistas para candidatos nas empresas e projetos CEI do IEFP.  - Solicitação de candidatos a trabalho nas empresas de trabalho temporário; Corte Inglês; Lojas;Restauração; Animadores Sócio Cultural, Empresa de limpeza.  Colocação de 15 pessoas a trabalhar. - Reuniões de trabalho com Empregadores do Município, ACIG, IEFP e CINDOR - Estudo de Antecipação de Necessidades de Qualificações Intermédias (AMP)  - Reuniões de trabalho com Empregadores do Município, ACIG, IEFP e CINDOR no âmbito do Estudo de Antecipação de Necessidades de Qualificações Intermédias (AMP)

 - Reuniões de trabalho com Técnicos, IPSS's, CINDOR, IEFP e demais parceiros - NORTE2020  - Reuniões de trabalho no âmbito da candidatura ao NORTE2020 - Abordagens Integradas para a Inclusão Ativa, que pretende uma intervenção localizada nos conjuntos habitacionais do município, promovendo as competências pessoais, sociais e profissionais dos munícipes intervencionados, com vista a uma futura integração no mercado de trabalho/criação do próprio negócio 

Novembro/Dezembro/Janeiro Reuniões e Seminários com Centros de Formação e Empresas

Novembro/Dezembro/Janeiro Formação e Outras Iniciativas

Novembro/Dezembro/Janeiro Atendimento ao Munícipe 



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOEmissão de Guias Emitidas 5.197 guias de receita O.T. - . , €                                        
R.O. - . , €                                    Valor cobrado por Débito Direto: 

. , €Atendimentos Administrativos Efetuados 5.905 atendimentos
Emissão de documentos 62 - Notificações,                      31 - Ofícios de débitos,                  59 - Circulares e Convocatórias;                     296 - Ofícios de caráter geral;     Realizadas 314 diligências.

Para que os moradores procedam ao pagamento dos respetivos débitos de renda, bem como, dar resposta a todas as solicitações dos munícipes.
Cessão de Créditos Gestão do processo em articulação com a Divisão Económica e Financeira Elaboração de Mapa de Controle Mensal da cobrança de rendas no âmbito da Cessão de CréditosAtendimentos da Equipe de Intervenção Social Realizados 2.654 atendimentos Resolução / encaminhamento de diversas problemáticas referentes aos Conjuntos Habitacionais.Diligências efetuadas pela Equipe de Intervenção Social Efetuadas 4.562 diligências Tratamento dos pedidos efetuados pelos moradores nos Conjuntos Habitacionais.Tratamento processual Tratamento de 1.932 processos sobre diferentes assuntos Dada resposta a diferentes solicitações dos moradores.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                             Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

De 01/11/2016 a 31/01/2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                             Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

Pedidos de Habitação
Preenchimento de fichas com a constituição do agregado familiar, situação socioeconomica e habitacional, referente a munícipes que recorreram aos serviços pela 1ª vez, a formularem pedido de realojamento, em regime de arrendamento

90 novos pedidos de habitação 

Atualização dos pedidos de habitação em regime de arrendamento apoiado
No âmbito do Novo Regime de Arrendamento Apoiado, procedeu-se à atualização e registo de fichas de inscrição com a constituição do agregado familiar, situação socioeconomica e habitacional dos municipes com pedido de realojamento formulado.

33 famílias atualizaram a situação socioeconómica e habitacionalDe 01/11/2016 a 31/01/2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                             Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

Deslocações domiciliárias
No âmbito de conhecimento da realidade habitacional, quanto às carências do concelho de Gondomar, efetuam-se deslocações domiciliárias, com o objetivo da caraterização, social, económica da familia e a tipificação do alojamento

145 deslocações domiciliárias
Acompanhamento/ atualização de pedidos de habitação - Informações socioeconómicas e habitacionais das famílias

Relatórios elaborados no seguimento das visitas domiciliárias/atualização de processos/atendimentos Procedeu-se à realização de 226 relatórios
Entrega de documentos Receção de documentos para instrução dos pedidos de habitação (BI, NIF, recibos de vencimentos, documentos 

judi iais…)

250 agregados procederam à entrega de documentos



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                             Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

Informação sobre a situação do pedido de habitação e outros
Esclarecimentos sobre o ponto de situação do pedido de habitação e respetivo encaminhamento, se for o caso (Seg Social, Ação Social, 
Tri unal…). Estes esclarecimentos podem ser presenciais ou telefonicos

Procedeu-se a 1.843  esclarecimentos presenciais ou telefónicos

oficios e emails Minuta e envio de ofícios a informar sobre o ponto de situação do pedido, pedido de documentos para formalização ou atualização, indeferimento do pedido, 
et …

Procedeu-se ao envio de 1.120 oficios
Expediente Análise e tramitação do expediente recebido, requerimentos, faxes, informações internas, processos, deliberações 520
Realojamentos em habitação social analise/calculo de renda/celebração de contrato de arrendamento/entrega de chave 20Atendimentos de audiência Chefe de Divisão 115

De 01/11/2016 a 31/01/2017

De 01/11/2016 a 31/01/2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                             Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social

Pedido de audiência com Responsavel pela Divisão de Habitação
Registo de pedidos de audiência realizados quer no serviço quer na Divisão de Atendimento Municipal. Posteriormente, anexa-se o pedido de habitação com informação atualizada, se for o caso, para agendamento da audiência.

registaram-se 103 pedidos de audiência



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOAtendimento telefónico e registo de anomalias referentes às habitações sociais. Encaminhamento para o setor técnico de obras para verificar/reparar  
Foram recebidas cerca de 277 chamadas das quais: 89 sãoinsistências, 171 são pedidos dereparação e os restantes referentesou a pedidos de material ou outrotipo de questão.

Registo de novos pedidos dereparação/material einsistências Foram registados 30 novos pedidosde material.
Atendimento presencial dos arrendatários queixosos. Cerca de 22 atendimentosefetuados ao balcão.
Compilação das informações recolhidas e respetivo encaminhamento aos responsáveis. Foram reencaminhadas 195 fichas de reparação. 
Receção e expedição de correspondência e documentos. Foram encaminhados: 523 MGDs e 327 emails.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                              Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais

De 01/11/2016 a 31/01/2017

Atendimentos

Emissão de documentos



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                              Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais

Correspondência / Encaminhamento de Informação Receção e expedição de correspondência e documentos. Rececionados e emitidos 441 documentosVerificação no local da anomalia reportada pelos arrendatários via telefone/presencial aos serviços. 
Foram verificadas, por este serviço,cerca de 248 anomalias referentesquer a novos pedidos quer ainsistências.

Vistoria de imóveis em todo o Parque Habitacional para registo de possíveis anomalias e eventual necessidade de intervenção. Foram efetuadas 25 vistorias.
Vistoria de habitações de modo a proceder-se ao realojamento de novos arrendatários e antigos com pedido de transferência. 

Foram realizadas cerca de 51 idas ao local para mostrar habitações aos arrendatários com processos de primeiro realojamento, processo de transferência ou de entregas de chave.

De 01/11/2016 a 31/01/2017 Vistoria dos Imóveis Sociais



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL                                                              Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais

Preparação e elaboração dadocumentação necessária,segundo o Código dosContratos Públicos, paraproceder à contratação deempreitadas de obras derecuperação/manutenção dosimóveis pertencentes aomunicípio.
Elaborados 2 novos processos.

Elaboração de autos de receção provisória e definitiva após respetiva vistoria. Foram elaborados 16 autos.
Coordenação e fiscalização de empreitada em parceria com as Juntas de Freguesia de Rio Tinto e Medas /Melres. 21
Coordenação e fiscalização de empreitadas em habitações sociais adjudicadas a empresas externas. 1 empreitada de 8 habitações.

Coordenação e Fiscalização de Obras de Recuperação e Manutenção do Parque Habitacional Social

De 01/11/2016 a 31/01/2017

Elaboração de Contratos de Empreitadas de Obras Públicas nos Conjuntos Habitacionais



PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADORelatório de atividades Realização e envio de relatório de atividades referente aos meses de novembro,dezembro(2016) e janeiro (2017). Prestação de contas.
Planificação do quarto trimestre de 2016, para o GG Reuniões de trabalho com vista à planificação de agenda do GG, do quarto trimeste do ano de 2016. Acompanhamento, apreciação e avaliação e organização de solicitações recepecionadas, partilhar ideias e energias, para coordenar actividades, com vista ao sucesso das mesmas. Dinamização do GG.
Reuniões de trabalho - Campanha de Natal

Reuniões de trabalho no sentido de planificar a campanha de natal.                                                                                  Organização logístiva da campanha,definição de critérios objetivos e publicitação da mesma.                                Definição, escolha e aquisição de prémios, programação definição de custos e impactos.                             Acompanhamento da campanha de natal durante a sua vigência atendimento e esclarecimento de dúvidas.                                                                                             Entrega de prémios.                                                                  Elaboração de procedimentos de aquisição.                     Organização do levantamento de cupões.

Revitalizar o comércio do Concelho, mobilizando os comerciantes e estimulando hábitos de consumo locais, fidelizar o público e criar novos laços entre empresa e cliente, contribuir para a dinamização e prosperidade do tecido empresarial do Concelho.
Expo Atualização da Base de dados Empresarial.                                              Contatos com empresários do Município.                                  Preparação e envio de email´s Carta de Manifestação de Interesse  para o tecido Empresarial.                          Atendimento e informações à cerca da mesma.                                                                 Realização de uma exposição de actividades económicas.

Divisão de Desenvolvimento Económico + Gabinete do Empreendedorismo



RERAE Divulgação do regime Extraordinário de regularização das Actividades Económicas. Avaliação e análise das questões dos empresários, apoio e instrução dos processos/requerimentos, como o objectivo de passar Certidão de Interesse Público Municipal. Regularização de um conjunto de unidades produtivas do Concelho.
Realização de Audiências Atendimento e direcionamento para outras ações, desenvolvidas no G.G nomeadamente, apoio no plano de negócios, apoio no projeto/ideia. Prestar esclarecimentos e orientação aos munícipes/empreendedores .Receção da Comitiva empresarial da Cãmara de Comércio Luso-Britânica Organização/Planificação e logística da visita do Comitê da Cãmara de Comércio Luso-Britânica. Encetação de relações comerciais.
EuroJóia Apoio logístico e de organização da Feira de Joalheria Ourivesaria e Relojoaria na Eurojóia /Centro de Congressos do Estoril, para  apresentação de peças que contemplam desde aplicações de matérias primas clássicas  até à fusão e conjugação de novos materiais usados por empresas incubadas no GG. Promover o Centro de Incubação e Aceleração de Gondomar  e as empresas incubadas. Cobrança de rendas Procedimentos administrativos vários internos, mobilizando diversos serviços. Liquidação de rendas do G.G.Analise de dados  Identificação de empresas de diversos setores de atividade para contatos.  Eventuais parcerias da CED (Cidade Europeia do Desporto).Obras de adequabilidade do Gondomar Goldpark Elaboração de procedimentos para aquisição de material. Acompanhamento e apoio durante o processo de realização de obras de adequabilidade no edificio Gondomar Goldpark, rede de gás, control de acesso, sistema AVAC. Adequar o edificio G.G para um melhor funcionamento.

Acompanhamento de pedido de estágio e formalizar o protocolo  respetivo com a Faculdade de Letras, plano de estágio e os respetivos objetivos.    Estágio curricular de aluna da Faculdade de Letras, na área  de Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento de Território. Acompanhamento do pedido de estágio e formalizar o protocolo  respetivo com o Cindor, plano de estágio e os respetivos objetivos.     Estágio curricular de aluno do Cindor na área de Técnico de Multimédia.Funcionalidade do serviço Procedimentos administrativos vários internos, mobilizando diversos serviços. Agiliação e actualização de funcionamento.

Novembro/Dezembro/Janeiro (2016 e 2017)
Acompanhamento da formalização de estágios



Manutenção do edificio. Várias diligências efetuadas para manutençaõ e resolução de problemas no GG. Garantir o bom funcionamento do GG.Funcionalidade do serviço Acompanhamento do pessoal de manutenção nas diversas áreas a intervir. Garantir o bom funcionamento do GG.Serviço administrativo Envio de mapa de presenças para os RH (trabalhadores + estágio + CEI) Prestação de informação aos serviços RH.Acompanhamento de visitas às instalações do GG Acompanhamento de visitas de potenciais interessados, para conhecimento e divulgação das instalações. Criar novos postos de trabalho e abrir ao mercado a empresa.Carregar com informação de empresas a plataforma do empresário Colocar informação na plataforma, sobre as empresas e empresários que recorrem à Autarquia. Promoção e divulgação das empresas sediadas no Concelho.
Estudo da antecipação de necessidades de qualificação / aprofunda-mento Regional. Apoio logístico na preparação de auditório e salas de formação para a realização de " Reunião de Serviços com equipa da Quaternaire/Estudo da antecipação de necessidades de qualificação/aprofundamento Regional.

Diagnóstico com enfoque Regional centrado na dinâmicado mercado de trabalho e as perspetivas de  evolução da procura de qualificação (cursos profissionais).Estudo do micro cluster de Gondomar Recolha e tratamento  de dados sobre a história da ourivesaria em Gondomar. Pesquisa de documentos, livros e trabalhos dentro da área da ourivesaria. Apresentação de estudo sectorial.Incubação Acompanhamento de processos no IEFP de empresas incubadas. Prestação de serviços de incubação.Base de Dados Actualização de contactos e inclusão de novas empresas na Base de Dados. Actualização de Base de Dados.Divulgação Informação administrativa e divulgação da  sessão de esclarecimento" "Como obter a Carta de Artesão ou Unidade Produtiva Artesanal" Dinamização do GG.Sessão de esclarecimento/ Anje  "Como obter a Carta de Artesão ou Unidade Produtiva Artesanal"  Articulação com a ANJE na elaboração da base de dados das inscrições.                                                                                               Apoio logístico na montagem e desmontagem do auditório.              Apoio na receção e encaminhamento dos participantes.                       Proporcionar aos novos e atuais artesãos, os benefícios inerentes à obtenção da Carta de Artesão ou Unidade Produtiva Artesanal.



ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOCorte de relva e manutenção de espaços verdes do Município: rotundas e canteiros do eixo de ligação do Multiusos à Biblioteca Municipal, Avenida Oliveira Martins e Avenida Fernando Pessoa à Rua N Sra de Fátima; Praça Manuel Guedes, jardins da envolvente à Biblioteca e Auditório Municipal, Multiusos, Parque Tecnológico, Casa da Juventude e Piscina Municipal, de Gondomar (S. Cosme).  Jardim da Rotunda do Rotary e da Cooperativa dos Funcionários Judiciais, em Gondomar (S. Cosme).                           Manutenção do bom estado de conservação dos jardins intervencionados.                                                        Corte de vegetação arbustiva/herbácea dos espaços verdes de Escolas Básicas: EB 2,3 de Valbom; EB 2,3 de S. Pedro da Cova; EB 2,3 de Fânzeres; EB 2,3 de Baguim do Monte; EB 2,3 da Campainha, em Rio Tinto. Manutenção dos espaços verdes afetos a equipamentos escolares não delegados nas J.F./ U.F.'s numa área total de 5ha.Corte de vegetação herbácea/arbustiva dos espaços verdes afetos aos Pavilhões Municipais de Rio Tinto, de Baguim do Monte, de Valbom e de Jovim e do Ramalho, em S. Pedro da Cova. Manutenção dos espaços verdes afetos a equipamentos desportivos.Ajardinamento de espaço verde no Largo Vale do Melro, em Covelo. Reenquadramento paisagístico de espaços novos.Corte de vegetação herbácea dos espaços comuns das Hortas Comunitárias: Horta da Quinta da Giesta, em Rio Tinto, Horta de Teixeira Lopes, em Valbom e Horta Social da Foz do Sousa. manutenção do bom estado de conservação dos caminhos e espaços comuns das Hortas Comunitárias.Abate de palmeiras na Praça Manuel Guedes, em Gondomar (S. Cosme), no Largo da Feira, em Melres, na Rua D. Afonso Henriques e no Centro Cultural de Rio Tinto, Abate de Pinheiro na EB1 das Regadas, em Fânzeres e na EB1 de S. Caetano nº2, em Rio Tinto. Controlo fitossanitário de pragas.Abate de árvores: na Casa da Juventude de Gondomar (S. Cosme), no Bairro Mineiro, em S. Pedro da Cova, no Conjunto Habitacional da Ponte, em Rio Tinto, e na EB 2,3 de Santa Bárbara, em Fânzeres. Controlo de árvores em risco.Poda de árvores na Rua Luís de Camões, em Gondomar (S. Cosme), Avenida da Conduta, em Fânzeres e Rio Tinto, Rua das Areias, Rua Ramalho Ortigão e Rua Manuel Serra, em Rio Tinto, Praça Manuel Guedes, Auditório e Biblioteca Municipal, em Gondomar (S. Cosme). Manutenção do património arbóreo.Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários do Largo do Souto e do Multiusos Parque Municipal, em Gondomar (S. Cosme). Manutenção da operacionalidade dos sanitários públicos;                                                                            Redução dos consumos de água.Instalação/remodelação de sistema de rega na Rotunda da Rua Pedro Álvares Cabral com a Avenida Dr Domingos Gonçalves Sá, em Rio Tinto, e instalação de sistema de rega na Rotunda da EN15 com a Rua dom António Castro Meireles, em Baguim do Monte dotação de infraestruturas para enquadramento paisagístico de espaços públicos.Manutenção e reparação de sistemas de rega / abastecimento de água

DIVISÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO / novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017 

Manutenção do Património Arbóreo

Gestão e manutenção de outros espaços verdes
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ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOGestão e manutenção do Multiusos Parque Municipal Corte da vegetação herbácea; remoção de infestantes.                                                                                            Manutenção do bom estado de conservação do Parque, numa área aproximada a 1ha.                                Manutenção e corte de relvados e prados, remoção de infestantes nos canteiros em Ribeira de Abade, Aromáticas, Lavandeira, Gramido, Casa Branca e Quinta do Passal. Manutenção do  bom estado de conservação e aspeto das áreas verdes adjacentes ao passadiço e ao rio Douro, numa área aproximada a 16,6ha.Deteção e reparação de várias fugas de  água nos sistemas de abastecimento de água às Hortas Comunitárias da Quinta do Passal.                                                                                                                                Reparação de equipamentos para os usufrutuários das hortas comunitárias.Afinações dos sitemas de abastecimento de água dos bebedouros. Manutenção de equipamentos de utilização pública; redução dos consumos de água.Gestão e manutenção dos espaços verdes envolventes à linha do Metro Corte de relva e manutenção dos canteiros, com limpeza de infestantes, nas zonas da Levada, da Rot. de Rio Tinto, da Lourinha, das Perlinhas, da Campainha, da Rot. de Baguim do Monte, da Carreira, da Venda Nova e da Rot. de Fânzeres.                                                                                                  Manutenção do  bom estado de conservação e aspeto das áreas adjacentes à linha do Metro, numa área aproximada a 10ha.Manutenção dos espaços verdes do Monte Crasto Manutenção e limpeza de caminhos e clareiras com remoção resíduos verdes e de infestantes. Abate de árvores em estado decrépito. Melhoria do estado de conservação dos caminhos, zonas de estar e espaços verdes, numa área aproximada de 0,8ha.Gestão do Horto Municipal Multiplicação de plantas por estacaria;Envasamento de plantas;Manutenção de vasos ornamentais. Produção própria de plantas para a renovação e construção de espaços verdes. Redução dos custos com aquisição de plantas.Empréstimo de vasos ornamentais Cedência, a titulo de empréstimo, de 333 vasos ornamentais para a decoração/ornamentação de eventos em espaços e instituições do Município.  Embelezamento de eventos diversos.O responsávelFlávia Castro Santos

Gestão e Manutenção dos espaços verdes do POLIS
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOReceção e análise das candidaturas, enviados pelos Agrupamentos de Escolas/Escolas, para análise e atribuição  de subsídio de transporte escolar Permite a autorização do carregamento dos passes aos alunos
Requisição mensal de passes às empresas, para os alunos do ensino básico , incluídos no processo de transportes escolares. Atribuição de 740 passes escolares, que resulta 

u a o pa ti ipação pela auta uia de €  706,82,  durante o mês de novembro, aos alunos residentes no Concelho.Faturação de Refeições escolares consumidas pelos alunos Permitir o pagamento da comparticipação das refeições pelos pais ou encarregados de educaçãoAnálise e verificação dos consumos de refeições de cada aluno a frequentar os Jardins de Infância e o 1º Ciclo do ensino básicoManutenção da plataforma SIGAFaturação do Alargamento de HorárioAnálise e verificação dos consumos lanches das crianças que frequentam os Jardins de Infância, durante o mês de outubro. Foram consumidos 27 856 lanchesManutenção da plataforma SIGAEncerramento de escolas Deliberação de 9 de novembro - contratos interadministrativos a celebrar com as Junta de Freguesia da Lomba e UF de Medas e melres e Foz do Sousa e Covelo Permite a transferência de competências para as Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesias para transportar os alunos do 1,º CEB, cujas escolas encerraramPlataforma SIGA Correção de ficheiros  enviados pelos AE. Atualização de dados. Gestão de dívida. Permite a marcação, por parte dos AE, das refeições e registo de assiduidadeVerificação da fatura emitidas pela associação Vai Avante, do número de refeições servidas no Jardim de Infância O Mineiro, durante o mês de outubro; Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento.Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de lanches servidos nos Jardins de Infância do Concelho, durante o mês de outubro;Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de refeições servidas nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB do Concelho, durante o mês de outubro; Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento à empresa.Verificação da fatura emitidas pela empresa edubox, do número de mensagens enviadas durante o mês de outubro Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento à empresa.
Atendimento aos agrupamentos

Atendimento telefónico, por email ou presencial de representantes dos agrupamentos que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plataforma SIGA
Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.

Divisão da Intervenção Educacional e SaúdeGabinete de Intervenção Social Escolar

novembro de 2016

Transportes Escolares

Fornecimento de Refeições Permitir a cobrança das  116 011 refeições escolares fornecidas durante o mês de novembro.
Alargamento de Horário Permitir o pagamento da comparticipação pela fruição do alargamento de horário

Faturação VAI AVANTE Pagamento das faturas de Refeições à Associação VAI AVANTE

Faturação EUREST Pagamento das faturas de Refeições à Empresa EUREST

Faturação EDUBOX Pagamento das faturas à Empresa EDUBOX



Atendimento aos municípes
Atendimento telefónico, por email ou presencial de munícipes que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plafaforma SIGA

Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.
Arquivo de expediente Arquivo de documentação e organização do expedienteMGD Arquivo de documentação e organização do expediente registado no MGD

Receção e análise das candidaturas, 

enviados pelos Agrupamentos de 

Escolas/Escolas, para análise e atribuição  de 

subsídio de transporte escolar

Permite a autorização do carregamento dos passes aos alunos
Requisição mensal de passes às empresas, 

para os alunos do ensino básico , incluídos 

no processo de transportes escolares.

Atribuição de 740 passes escolares, que resulta 
u a o pa ti ipação pela auta uia de €  180,30,  durante o mês de dezembro, aos alunos residentes no Concelho.Faturação de Refeições escolares consumidas pelos alunos Permitir o pagamento da comparticipação das refeições pelos pais ou encarregados de educaçãoAnálise e verificação dos consumos de refeições de cada aluno a frequentar os Jardins de Infância e o 1º Ciclo do ensino básicoManutenção da plataforma SIGAFaturação do Alargamento de HorárioAnálise e verificação dos consumos lanches das crianças que frequentam os Jardins de Infância, durante o mês de dezembro. Foram consumidos 21  526 lanchesManutenção da plataforma SIGA

Plataforma SIGA Correção de ficheiros  enviados pelos AE. Atualização de dados. Gestão de dívida. Permite a marcação, por parte dos AE, das refeições e registo de assiduidade
Verificação da fatura emitidas pela associação Vai Avante, do número de refeições servidas no Jardim de Infância O Mineiro, durante o mês de novembro; Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento.Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de lanches servidos nos Jardins de Infância do Concelho, durante o mês de novembro;Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de refeições servidas nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB do Concelho, durante o mês de novembro Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento à empresa.Verificação da fatura emitidas pela empresa edubox, do número de mensagens enviadas durante o mês de novembro Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento à empresa.

Faturação VAI AVANTE Pagamento das faturas de Refeições à Associação VAI AVANTE

dezembro de 2016

Transportes Escolares

Fornecimento de Refeições Permitir a cobrança das  62 995 refeições escolares fornecidas durante o mês de dezembro
Alargamento de Horário Permitir o pagamento da comparticipação pela fruição do alargamento de horário

Faturação EUREST Pagamento das faturas de Refeições à Empresa EUREST

Faturação EDUBOX Pagamento das faturas à Empresa EDUBOX

Organização do expediente



Atendimento aos agrupamentos
Atendimento telefónico, por email ou presencial de representantes dos agrupamentos que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plataforma SIGA

Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.

Atendimento aos municípes
Atendimento telefónico, por email ou presencial de munícipes que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plafaforma SIGA

Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.
Arquivo de expediente Arquivo de documentação e organização do expedienteMGD Arquivo de documentação e organização do 

expediente registado no MGDReceção e análise das candidaturas, enviados pelos Agrupamentos de Escolas/Escolas, para análise e atribuição  de subsídio de transporte escolar Permite a autorização do carregamento dos passes aos alunos
Requisição mensal de passes às empresas, para os alunos dos ensinos básico e secundário, incluídos no processo de transportes escolares. Atribuição de 740 passes escolares, que resulta 

u a o pa ti ipação pela auta uia de €  727,92, durante o mês de janeiro, aos alunos residentes no Concelho.
Tratamento do processo a  enviar à Divisão de Aquisições e contratação Pública, para abertura de concurso público para fornecimento de refeições escolares nos JI e escolas de 1.º CEB Permite a execução do serviço de fornecimento de refeições escolares nos estabelecimentos de educação e de ensino do concelho
Faturação de Refeições escolares consumidas pelos alunos Permitir o pagamento da comparticipação 

das refeições pelos pais ou encarregados de 

educação

Análise e verificação dos consumos de refeições de cada aluno a frequentar os Jardins de Infância e o 1º Ciclo
Manutenção da plataforma SIGAFaturação do Alargamento de Horário

Análise e verificação dos consumos lanches das crianças que frequentam os Jardins de Infância, durante o mês de janeiro. Foram consumidos 28 024 lanches
Manutenção da plataforma SIGAPlataforma SIGA Correção de ficheiros  enviados pelos AE. Atualização de dados. Gestão de dívida. Permite a marcação, por parte dos AE, das 

refeições e registo de assiduidade

Organização do expediente

Transportes Escolares

Fornecimento de Refeições
Permitir a cobrança das 117 047 refeições escolares fornecidas durante o mês de janeiro

Alargamento de Horário Permitir o pagamento da comparticipação pela fruição do alargamento de horário



DGEstE / DSRN Candidatura ao apoio financeiro do Programa de Expansão da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 16/17 Permite o pagamento à Autarquia do Apoio Financeiro do Ministério da Educação 
Auxílios económicos para o 1.º CEB Tratamento do processo respeitante à 3.ª fase de Auxílios Económicos, atribuindo a cada AE, em função dos alunos e seu escalão,as verbas necessárias para a aquisição de material escolar e suplemento alimentar.

Permite a transferência de verbas para os 

Agrupamentos de Escolas de forma a 

dquirirem o material escolar para os alunos 

carenciados.

Verificação da fatura emitidas pela associação Vai Avante, do número de refeições servidas no Jardim de Infância O Mineiro, durante o mês de dezembro;
 Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento.
Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de lanches servidos nos Jardins de Infância do Concelho, durante o mês de dezembro;
Verificação da fatura emitidas pela empresa EUREST, do número de refeições servidas nas escolas durante o mês de dezembro;
 Envio das fatura para a Divisão Financeira e Contabilidade da Autarquia para pagamento à empresa.

Atendimento aos agrupamentos
Atendimento telefónico, por email ou presencial de representantes dos agrupamentos que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plataforma SIGA

Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.

Atendimento aos municípes
Atendimento telefónico, por email ou presencial de munícipes que se dirigem aos nossos serviços para esclarecimento de dúvidas referentes à Ação Social Escolar (Atividades de Animação e de Apoio à Família (Alargamento de Horário e Fornecimento de Refeições), Transportes Escolares, definição de escalões e respetivas reavaliações dos escalões) e plataforma SIGA

Esclarecimentos de dúvidas e resolução de alguns problemas.
Arquivo de expediente Arquivo de documentação e organização do expedienteMGD Arquivo de documentação e organização do 

expediente registado no MGD

PERIODO REALIZAÇÃO/ PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/ SERVIÇO BREVE DESCRIÇÃO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOnovembro de 2016 Adesão à rede de Municipios Saudáveis Formalização da intenção de adesão à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis Adesão fundamentada à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

Pagamento das faturas de Refeições à Empresa EUREST

Organização do expediente

Gabinete de Educação Ambiental e Saúde

janeiro de 2017

Faturação VAI AVANTE Pagamento das faturas de Refeições à Associação VAI AVANTE

Faturação EUREST



novembro de 2016 Reuniões/ Avaliações/ Contactos Colaboração com a Equipa Local de Intervenção Precoce - ELI Gondomar - no cumprimento do acompanhamento de processos, atendimentos, avaliações, contactos e reuniões de equipa técnica e núcleo de supervisão
Proporcionar condições de desenvolvimento e de autonomia funcional, nas crianças até aos 6 anos de idade, com risco grave de atraso de desenvolvimento e/ou alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitem o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade

novembro de 2016 Projeto Implementação do projeto (Re) Pensar em Rede junto de um grupo de pais e/ou prestadores de cuidados das crianças abrangidas/acompanhadas pela ELI Proporcionar a criação de um grupo de ajuda mútua aos pais que possuem crianças em acompanhamento na Equipa Local de Intervenção Precoce
novembro de 2016 Projeto-piloto Implementação do projeto-piloto do Programa GIS (Gabinete de Intervenção para o Sucesso) nos Agrupamentos de Escolas de Baguim do Monte e Valbom.

Proporcionar interevenção psicológica aos alunos sinalizados que frequentam o 7.º ano do Ensino Básico/ Dinamização de Ações de Sensibilização junto da comunidade escolar/ Dinamização de um grupo de pais dos alunos em acompanhamento.
novembro de 2016 Projeto Preparação e Abertura da Exposição "Chapéus há Muitos!" Divulgação do trabalho desenvolvido pelos utentes da Santa Casa da Miseriórdia de Gondomar em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro 
novembro de 2016 Análise e reajuste das ementas Avaliação e validação das ementas, no âmbito do fornecimento de refeições Disponibilizar a todos os alunos de EB1 e JI uma alimentação saudável, equilibrada, variada e completa.
novembro de 2016 Visitas de supervisão / Contactos Visitas às EB1 / JI, que dispõem de refeições transportadas, nomeadamente, para averiguação do funcionamento do serviço de fornecimento de refeições, assim como de situações expostas nos registos de ocorrência rececionados Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeições
novembro de 2016 Visitas / Inspeções

Inspeções higiossanitárias a refeitórios, onde são confecionadas as refeições escolares para os Jardins de Infância e as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com a observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios, de acordo com o disposto nos Regulamentos (CE) nº 178/2002, de 28 de Janeiro, e nº 852/2004, de 29 de Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho
Cumprimento das normas gerais de higiene e segurança alimentar

novembro de 2016 Gestão dos pedidos de ementas alternativas Gestão dos pedidos de ementa alternativa, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar as EB1/JI da rede pública do Município, de acordo com os parâmetros definidos na cláusula 18ª, do capítulo II, das Cláusulas Técnicas, do Caderno de Encargos Resolução das necessidades nutricionais específicas
novembro de 2016 Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de refeições Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeições
novembro de 2016 Elaboração de Documentos Elaboração de textos informativos relativos às atividades desenvolvidas pelo Gabinete para divulgação através do Gabinete de Imprensa da Autarquia Atualização e divulgação das atividades do Gabinete de Educação Ambiental e Saúde (GEAS)
novembro de 2016 Encaminhamento de situações para a empresa Econorte e acompanhamento das mesmas Gestão dos pedidos de desinfestação/desinfeção e desratização dos edifícios do município com a empresa EcoNorte, de acordo com o disposto no caderno de encargos anexo ao contrato de prestação de serviço Cumprimento das diligências necessárias para o controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do Município
novembro de 2016 Gestão dos pedidos de ementas alternativas de lanches Gestão dos pedidos de ementa alternativa de lanche, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar os JI da rede pública do Município Resolução das necessidades nutricionais específicas
novembro de 2016 Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de lanches Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanches
novembro de 2016 Visitas de supervisão / Contactos Visitas aos JI para averiguação do funcionamento do serviço de fornecimento de lanches, assim como de situações expostas nos registos de ocorrência rececionados Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanches
novembro de 2016 Divulgação junto da rede de contactos Divulgação de Colheitas de Sangue, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue de Gondomar Sensibilização da população para a dádiva de sangue



novembro de 2016 Preparação do Programa Preparação do Programa "Conversa Sem Tabus" em parceria com a Associação Abraço e a Escola Secundária de S. Pedro da Cova Sensibilização para a prevenção dos comportamentos de risco e a adoção de comportamentos que previnam a contração de infeções sexualmente transmissíveisnovembro de 2016 Reunião de Trabalho Participação na Sessão de Esclarecimento sobre as alterações ao Regulamento do Programa Social  + Aquisição de conhecimentos e competências para melhor informar os Munícipes
novembro de 2016 Seminário Participação no XI  Seminário "O Social em Debate - Declínios - Cuidar e Ser Cuidado",organizado pela Associação Social Recreativa Cultural Bem Fazer Vai Avante" Aquisição de conhecimentos e competências
novembro de 2016 Reuniões / Contactos / Organização de eventos Organização da cerimónia do Dia da Liga para a Inclusão Social Promoção da inclusão das populações desfavorecidas.novembro de 2016 Evento Comemoração Dia da Liga para a Inclusáo Social Dinamização da Cerimónia de Comemoração do Dia da Liga para a Inclusão Social no Fórum Cultural de Ermesinde Promoção da inclusão das população desfavorecidas.novembro de 2016 Impressões/ Cópias Organização e junção de correspondência aos processos referentes a todos os assuntos inerentes a este serviço Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosnovembro de 2016 Entrega, receção e organização de expediente Entrega, receção e organização de expediente Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosnovembro de 2016 Reuniões de trabalho Reuniões com o Senhor Adjunto de Apoio à 

Ve eação – D . Luís Lo o
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosnovembro de 2016 Reuniões de trabalho Reuniões com equipa técnica do projeto-piloto do Programa GIS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

novembro de 2016 Reuniões de trabalho Reuniões com a Direção dos Agrupamentos de Escolas de Rio Tinto n.º 3, Baguim do Monte e Valbom   - apresentação do projeto-piloto/proposta de dinamização Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços
novembro de 2016 Reuniões de trabalho Reunião com Diretores de Turma e pais dos alunos sinalizados para o GIS do Agrupamento de Escolas de Baguim do Monte - apresentação projeto-piloto Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços
novembro de 2016 Reuniões de trabalho Reunião com Diretores de Turma dos alunos sinalizados para o GIS e Associação de pais do Agrupamento de Escolas de Valbom - apresentação projeto-piloto Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços
novembro de 2016 Reunião de trabalho Reunião de equipa - GEAS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosnovembro de 2016 Reunião de trabalho Reunião da Comissão Executiva da LPIS Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucionalnovembro de 2016 Reunião de trabalho Reuniões da Comissão Organizadora da LPIS Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucionalnovembro de 2016 Reunião de trabalho Reunião preparatória com os Voluntários que colaboram nos Peditórios Planificação do Peditórionovembro de 2016 Peditório Colaboração no Peditório da Fundação Portuguesa de Cardiologia Contributo para recolha de fundos para a dinamização da Fundação Portuguesa de cardiologianovembro de 2016 Reunião de trabalho Reunião de preparação para implementação do Programa "Conversa Sem Tabus" com reponsável do PES e GAAF da Escola Secundária de S. Pedro da Cova Planificação do Programa "Conversas Sem Tabus"
novembro de 2016 Sessões Programa Psicoeducativo "+ Cuidar" realizado na união de Freguesias de S. Cosme, valbom e Jovim Visa criar uma rede de partilha, suporte e apoio aos Cuidadores Informais de pessoas com demência do Município de Gondomarnovembro de 2016 Reunião de Trabalho Reunião de preparação das atividades no âmbito das comemorações do Dia da Liga para a Inclusão Social Promoção da inclusão das população desfavorecidas.novembro de 2016 Elaboração de Documentos Elaboração de procedimentos de aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviçosnovembro de 2016 Elaboração de Documentos Elaboração do Plano Anual de Atividades para o ano de 2017 Planificação das atividades/ programas a desenvolver no ano de 2017novembro de 2016 Formação Formação sobre Gestão do Tempo e Organização do Trabalho Aquisição de conhecimentos e competências; 



novembro de 2016 Visitas Divulgação e visitas às escolas aderentes ao Projeto Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável Implementação do Projeto Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudávelnovembro de 2016 Grupos de visita Acolhimento dos grupos de visita da Santa casa da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar na Exposição "Chapéus há Muitos!" Contribuir para um envelhecimento ativo e saudável - enriquecimento culturalnovembro de 2016 Colaboração Colaboração na dinamização das Aldeias de Natal do Município de Valongo através do PIN Artes Plásticas da Liga para a Inclusão Social Estabelecimento de parcerias
novembro de 2016 Programa de prevenção universal e curricular Análise e recolha de informações acerca do Programa 4D  Prevenir o envolvimento em comportamentos de risco e promover comportamentos saudáveisnovembro de 2016 Reunião de trabalho Reuniões de trabalho com a aluna de Licenciatura de Ciências da Nutrição, que irá estagiar no Gabinete de Educação Ambiental e Saúde Diligências necessárias  e inerentes ao procedimento de estágio
dezembro de 2016 Reuniões/ Avaliações/ Contactos Colaboração com a Equipa Local de Intervenção Precoce - ELI Gondomar - no cumprimento do acompanhamento de processos, atendimentos, avaliações, contactos e reuniões de equipa técnica e núcleo de supervisão

Proporcionar condições de desenvolvimento e de autonomia funcional, nas crianças até aos 6 anos de idade, com risco grave de atraso de desenvolvimento e/ou alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitem o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade
dezembro de 2016 Projeto Implementação/ Dinamização do projeto (Re) Pensar em Rede junto de um grupo de pais e/ou prestadores de cuidados das crianças abrangidas/acompanhadas pela ELI Proporcionar a criação de um grupo de ajuda mútua aos pais que possuem crianças em acompanhamento na Equipa Local de Intervenção Precoce
dezembro de 2016 Projeto de Prevenção de Comportamentos de Risco Implementação do Programa "Conversas Sem Tabus" - dinamização das sessões de grupo Programa de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco e a adoção de comportamentos que previnam a contração de infeções sexualmente transmissíveis
dezembro de 2016 Preparação Atividade Preparação da Atividade que assinala a Comemoração do Dia Mundial do Riso em colaboração com Centro Social da Lomba, Centro Social e Cultural da Paróquia de Valbom e a União de Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova Sensibilização dos utentes para os benefícios do riso para o organismo
dezembro de 2016 Formação Formação sobre Gestão do Tempo e Organização do Trabalho Aquisição de conhecimentos e competências; dezembro de 2016 Reunião de trabalho Reunião de Equipa - GEAS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosdezembro de 2016 Programa psicoeducativo + Cuidar Reunião na Rede Social Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos cuidadores informais de pessoas com demênciadezembro de 2016 Técnica de referência, na mediação entre equipa formativa e cuidadores informais Dinamização do Programa Psicoeducativo para Cuidadores Informais de Pessoas com Demência Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos cuidadores informais de pessoas com demênciadezembro de 2016 Impressões/ Cópias Organização e junção de correspondência aos processos referentes a todos os assuntos inerentes a este serviço Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosdezembro de 2016 Atendimento telefónico/ Contactos Atendimento telefónico e contactos para realização das atividades deste gabinete Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosdezembro de 2016 Entrega, receção e organização de expediente Entrega, receção e organização de expediente Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosdezembro de 2016 Reuniões de trabalho Reuniões com o Senhor Adjunto de Apoio à 

Ve eação – D . Luís Lo o
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosdezembro de 2016 Divulgação junto da rede de contactos Divulgação de Colheitas de Sangue, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue de Gondomar Sensibilização da população para a dádiva de sanguedezembro de 2016 Análise e reajuste das ementas Avaliação e validação das ementas, no âmbito do fornecimento de refeições Disponibilizar a todos os alunos de EB1 e JI uma alimentação saudável, equilibrada, variada e completa

dezembro de 2016 Visitas de supervisão / Contactos Visitas às EB1 / JI, que dispõem de refeições transportadas, nomeadamente, para averiguação do funcionamento do serviço de fornecimento de refeições, assim como de situações expostas nos registos de ocorrência rececionados Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeições



dezembro de 2016 Visitas / Inspeções
Inspeções higiossanitárias a refeitórios, onde são confecionadas as refeições escolares para os Jardins de Infância e as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com a observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios, de acordo com o disposto nos Regulamentos (CE) nº 178/2002, de 28 de Janeiro, e nº 852/2004, de 29 de Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho

Cumprimento das normas gerais de higiene e segurança alimentar

dezembro de 2016 Gestão dos pedidos de ementas alternativas Gestão dos pedidos de ementa alternativa, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar as EB1/JI da rede pública do Município, de acordo com os parâmetros definidos na cláusula 18ª, do capítulo II, das Cláusulas Técnicas, do Caderno de Encargos Resolução das necessidades nutricionais específicas
dezembro de 2016 Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de refeições Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeições
dezembro de 2016 Elaboração de Documentos Elaboração de textos informativos relativos às atividades desenvolvidas pelo Gabinete para divulgação através do Gabinete de Imprensa da Autarquia Atualização e divulgação das atividades do Gabinete de Educação Ambiental e Saúde (GEAS)
dezembro de 2016 Encaminhamento de situações para a empresa Econorte e acompanhamento das mesmas Gestão dos pedidos de desinfestação/desinfeção e desratização dos edifícios do município com a empresa EcoNorte, de acordo com o disposto no caderno de encargos anexo ao contrato de prestação de serviço Cumprimento das diligências necessárias para o controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do Município
dezembro de 2016 Gestão dos pedidos de ementas alternativas de lanches Gestão dos pedidos de ementa alternativa de lanche, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar os JI da rede pública do Município Resolução das necessidades nutricionais específicas
dezembro de 2016 Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de lanches Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanches
dezembro de 2016 Visitas de supervisão / Contactos Visitas aos JI para averiguação do funcionamento do serviço de fornecimento de lanches, assim como de situações expostas nos registos de ocorrência rececionados Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanches
dezembro de 2016 Visitas de supervisão Visitas às EB1/JI para averiguação e análise da refeição escolar Avaliação da refeição escolardezembro de 2016 Reunião de trabalho Reunião da Comissão Executiva da LPIS Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucionaldezembro de 2016 Reunião de trabalho Reuniões de trabalho com a aluna de Licenciatura de Ciências da Nutrição, que irá estagiar no Gabinete de Educação Ambiental e Saúde Diligências necessárias  e inerentes à preparação do estágio
dezembro de 2016 Reuniões de trabalho Reunião com Técnico de Serviço Social e Educação do Agrupamento de Escolas de Valbom, no âmbito do Programa GIS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosdezembro de 2016 Reuniões de trabalho Reuniões de equipa técnica do Programa GIS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosdezembro de 2016 Elaboração de documento Elaboração dos objetivos do SIADAP 1 - Divisão de Intervenção Educacional e Saúde Definição dos objetivos operacionais
dezembro de 2016 Visitas Divulgação e Visitas às escolas aderentes ao Projeto Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável Implementação do Projeto Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudáveldezembro de 2016 Assinatura da carta de compromisso Adesão à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis Implementação de políticas de saúde articuladas

janeiro de 2017 Reuniões/ Avaliações/ Contactos Colaboração com a Equipa Local de Intervenção Precoce - ELI Gondomar - no cumprimento do acompanhamento de processos, atendimentos, avaliações, contactos e reuniões de equipa técnica e núcleo de supervisão
Proporcionar condições de desenvolvimento e de autonomia funcional, nas crianças até aos 6 anos de idade, com risco grave de atraso de desenvolvimento e/ou alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitem o crescimento pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade



janeiro de 2017 Projeto Sessão de reflexão do impacto do projeto (Re) Pensar em Rede junto de um grupo de pais e/ou prestadores de cuidados das crianças abrangidas/acompanhadas pela ELI Proporcionar a criação de um grupo de ajuda mútua aos pais que possuem crianças em acompanhamento na Equipa Local de Intervenção Precoce
janeiro de 2017 Atividade Dinamização da Atividade  Yoga do Riso, a qual assinala a Comemoração do Dia Internacional do Riso em colaboração com Centro Social da Lomba, Centro Social e Cultural da Paróquia de Valbom e a União de Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova

Sensibilização dos utentes para os benefícios do riso para o organismo através da dinamização de uma sessão de Yoga do Riso
janeiro de 2017 Atividade Organização da atividade "Baile pela sua Saúde", a dinamizar em parceria com o Centro Comunitário da Santa Casa da Misericórdia Vera Cruz de Gondomar Reforçar a importância do movimento do corpo e o exercício da mente aliado à diversão e socialização, contribuindo desta forma para um estilo de vida mais saudáveljaneiro de 2017 Reuniões de trabalho Reunião com a equipa técnica da Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar, no âmbito da organização da atividade "Baile pela sua Saúde" Diligências necessárias ao bom funcionamento da atividade
janeiro de 2017 Projeto-piloto Dinamização do projeto-piloto do Programa GIS (Gabinete de Intervenção para o Sucesso) no Agrupamento de Escolas de Valbom. Proporcionar intervenção psicológica aos alunos sinalizados que frequentam o 7.º ano do Ensino Básico/ Dinamização de Ações de Sensibilização junto da comunidade escolar/ Dinamização de um grupo de pais dos alunos em acompanhamento.
janeiro de 2017 Reuniões de trabalho Reunião com Direção da Casa de Acolhimento da Santa Casa da Misericórdia Vera Cruz de Gondomar no âmbito do Programa GIS - apresentação projeto-piloto Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços
janeiro de 2017 Reuniões de trabalho Reunião com Presidente da CPCJ de Gondomar no âmbito do Programa GIS - apresentação projeto-piloto Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosjaneiro de 2017 Análise e reajuste das ementas Avaliação e validação das ementas, no âmbito do fornecimento de refeições Disponibilizar a todos os alunos de EB1 e JI uma alimentação saudável, equilibrada, variada e completa.
janeiro de 2017 Visitas de supervisão / Contactos Visitas às EB1 / JI, que dispõem de refeições transportadas, nomeadamente, para averiguação do funcionamento do serviço de fornecimento de refeições, assim como de situações expostas nos registos de ocorrência rececionados Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeições

janeiro de 2017 Visitas / Inspeções
Inspeções higiossanitárias a refeitórios, onde são confecionadas as refeições escolares para os Jardins de Infância e as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com a observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios, de acordo com o disposto nos Regulamentos (CE) nº 178/2002, de 28 de Janeiro, e nº 852/2004, de 29 de Abril, do Parlamento Europeu e do Conselho

Cumprimento das normas gerais de higiene e segurança alimentar

janeiro de 2017 Gestão dos pedidos de ementas alternativas Gestão dos pedidos de ementa alternativa, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar as EB1/JI da rede pública do Município, de acordo com os parâmetros definidos na cláusula 18ª, do capítulo II, das Cláusulas Técnicas, do Caderno de Encargos Resolução das necessidades nutricionais específicas
janeiro de 2017 Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de refeições Melhoria do funcionamento do fornecimento de refeições
janeiro de 2017 Elaboração de Documentos Elaboração de textos informativos relativos às atividades desenvolvidas pelo Gabinete para divulgação através do Gabinete de Imprensa da Autarquia Atualização e divulgação das atividades do Gabinete de Educação Ambiental e Saúde (GEAS)
janeiro de 2017 Encaminhamento de situações para a empresa Econorte e acompanhamento das mesmas Gestão dos pedidos de desinfestação/desinfeção e desratização dos edifícios do município com a empresa EcoNorte, de acordo com o disposto no caderno de encargos anexo ao contrato de prestação de serviço Cumprimento das diligências necessárias para o controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do Município
janeiro de 2017 Gestão dos pedidos de ementas alternativas de lanches Gestão dos pedidos de ementa alternativa de lanche, adequada às necessidades nutricionais específicas, de alunos a frequentar os JI da rede pública do Município Resolução das necessidades nutricionais específicas



janeiro de 2017 Registo de ocorrências Gestão dos registos de ocorrência, relativamente ao serviço de fornecimento de lanches Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanches
janeiro de 2017 Visitas de supervisão / Contactos Visitas aos JI para averiguação do funcionamento do serviço de fornecimento de lanches, assim como de situações expostas nos registos de ocorrência rececionados Melhoria do funcionamento do fornecimento de lanches
janeiro de 2017 Visitas de supervisão Visitas às EB1/JI para averiguação e análise da refeição escolar Avaliação da refeição escolarjaneiro de 2017 Divulgação junto da rede de contactos Divulgação de Colheitas de Sangue, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue de Gondomar Sensibilização da população para a dádiva de sanguejaneiro de 2017 Programa Implementação do Programa Conversas com Saúde - Fase 1 - Estabelecimento de parcerias Promover a literacia em saúde e estabecer novas parceriasjaneiro de 2017 Impressões/ Cópias Organização e junção de correspondência aos processos referentes a todos os assuntos inerentes a este serviço Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosjaneiro de 2017 Entrega, receção e organização de expediente Entrega, receção e organização de expediente Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosjaneiro de 2017 Reuniões de trabalho Reuniões com o Senhor Adjunto de Apoio à 

Ve eação – D . Luís Lo o
Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosjaneiro de 2017 Reuniões de trabalho Reuniões semanais com Técnicos de Serviço Social e Educação do Agrupamento de Escolas de Valbom, no âmbito do Programa GIS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosjaneiro de 2017 Reuniões de trabalho Reuniões de equipa técnica do Programa GIS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosjaneiro de 2017 Reunião de trabalho Reuniões da Comissão Organizadora da LPIS Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucionaljaneiro de 2017 Reunião de trabalho Reunião Intercalar - Programa "Conversas Sem Tabus" Acompanhamento/Orientação dos trabalhos que resultam da implementação do programa de prevenção de comportamentos de risco e a adoção de comportamentos que previnam a contração de infeções sexualmente transmissíveisjaneiro de 2017 Reunião de trabalho Reunião de Equipa - GEAS Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosjaneiro de 2017 Reunião de trabalho Reuniões com o Senhor Adjunto de Apoio à 

Ve eação – D . Luís Lo o e S a. Ve eado a - D a. Aurora Vieira Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviçosjaneiro de 2017 Seminário Participação nas "I Jornadas Municipais de Saúde", promovido pela Câmara Municipal do Porto Aquisição de conhecimentos e competências
janeiro de 2017 Palestra e workshop Dinamização de sessão sobre "Alimentação Mediterrânica", destinada a alunos do 5º e 6º ano, da EB 2,3 de S. Pedro da Cova, na Casa da Juventude de Gondomar Promoção de uma alimentação saudável
janeiro de 2017 Visitas Visitas às escolas aderentes ao Projeto Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável Implementação do Projeto Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável





      
  

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Brigadas Fixas                 



Inicio Fim12-10-2015 13-01-2016 Avenida Feyzin Lomba Cedência à junta de freguesia - Execução de passeios (mgd 9615/15)02-03-2016 01-04-2016 Rua da Felgueira Baguim do Monte Cedência à junta de freguesia - Alargamento e beneficiação da rua (mgd 43896/15)09-03-2016 26-04-2016 Rua da Escola Lomba Cedência à junta de freguesia - Alargamento da rua (mgd 8196)28-07-2016 21-09-2016 Bombeiros de Melres Melres Cedência de material à União de freguesias - Muro de suporte (mgd 23382)24-08-2016 19-09-2016 Rua da Serra Foz Sousa / Covelo Cedência de materiais - Muro de suporte (mgd 40354)

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
SETOR DAS BRIGADAS FIXAS - Novembro/Dezembro 2016



21-09-2016 19-10-2016 Rua Pinheiro D´Além Valbom Reparação de passeio - Assentamento de guias24-10-2016 24-10-2016 Estrada Vila Verde S. Cosme Cedência de material à junta de Freguesia24-10-2016 24-10-2016 Piscinas Municipais S. Cosme Execução de murete em blocos04-11-2016 21-11-2016 Rua Manuel Ribeiro de Almeida S. Cosme Execução de muro (mgd 28200 e 13115)10-11-2016 10-11-2016 Rua da Insua Baguim do Monte Cedência de material à junta de freguesia - Passeio danificado (mgd 35899)21-11-2016 26-12-2016 Rua do Caneiro Rio Tinto Rematar passeios
22-11-2016 06-12-2016 Jt ao Complexo desportivo de Rio Tinto Rio Tinto Limpeza de terras, enchimento de rachão e colocação de 36 ml de tubo para drenagem de águas pluviais (mgd 8155/15)01-12-2016 02-12-2016 Diversos locais Baguim do Monte Aplicação de alcatifa no âmbito de iniciativa do Município



      
  

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Calceteiros                 



Inicio Fim03-11-2016 03-11-2016 Travessa da Cavada, nº 151 S. Pedro da Cova Levantamento reposição de calçada em 27 m2
04-11-2016 30-11-2016 Rua Capitão Moura Fânzeres Levantamento reposição calçada em 390 m2, execução de caixa e calçada a micro-cubo em 24 m2
10-10-2016 30-11-2016 Diversas ruas Foz do Sousa Ao serviço da União de freguesias - Diversos - Mês Novembro
05-12-2016 12-12-2016 Rua Ferreira Cardoso, CH da Fontela e Travª João Vieira S. Cosme e Rio Tinto Reposição de calçada em 190 m2,execução de calçada em 50 m2

Calceteiros - Novembro/Dezembro 2016PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



05-12-2016 30-12-2016 Diversas ruas Foz do Sousa Ao serviço da União de freguesias - Diversos - Mês Dezembro



      
  

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Asfaltadores                 



Inicio Fim
04-11-2016 30-11-2016 Tapa Buracos mês de Novembro Diversas ruas Foram efectuados 825 m2 de pavimento, limpeza de sarjetas, terras, carregar materiais para a carpintaria

Reparações de pavimentos no Vinhal, Rua Nossa Senhora do Rosário e Rua da Pedreira em S. Cosme; Praça da Estação, Rua de Esteves, Rua do Caneiro, Rua dos Moinhos, Rua de S. Caetano, Rua Heróis da Pátria, Rua Calouste Gulbenkian, Rua Trsitão Vaz Teixeira, Rua Vitor Hugo, Avenida da Conduta, Rua da Lourinha, Rua da Boa Fé, Rua D. Afonso Henriques, Avenida D. João I, Rua Dr. Domingos Gonçalves de Sá e Rua da Restauração em Rio Tinto; Travessa da Felga, Rua da Cal, Avenida da Carvalha, Rua da Columbófila, Rua Capitão Moura em Fânzeres07-11-2016 07-11-2016 Rua José do Paço S. Cosme Foram efectuados 55 m2 de pavimento betuminoso novo

SETOR DA BRIGADA DO ASFALTOPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



02-12-2016 30-12-2016 Tapa Buracos mês de Dezembro Diversas ruas Foram efectuados 700 m2 de reparação de tapete a betuminoso, fazer caixa, limpeza de terras e sarjetas
Reparações de pavimentos na Travessa do Rio, Rua do Caneiro, Rua das Cavadas e Praceta da Guiné em Rio Tinto; Estrada D. Miguel, Travessa de Santo António, Avenida da Carvalha, Rua Capitão Moura, Rua Dr. Américo Jazelino Dias Costa, Avenida Gen. Humberto Delgado, Rua Alto de Barreiros, Rua de Montezelo, em Fânzeres; Rua da Serra em Covelo; Encosta do Douro, Rua 25 de Abril, Avenida Oliveira Martins, Travessa da Liberdade, Travessa dos Carregais e Rua Padre Andrade e Silva em S. Cosme; Largo de S. Brás, Avenida Arq. Valentim, Rua Estrelas de Baguim em Baguim do Monte; Rua do Belo Horizonte e Rua Fonte da Couta, S. Pedro da Cova 



      
  

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Canalizadores                 



Inicio Fim07-11-2016 17-11-2016 Jardim Infância Belo Horizonte S. Pedro da Cova Ligação de saneamento à rede pública
21-11-2016 28-11-2016 Escola E B 1 do Vinhal S. Cosme Reparação de fuga de água
29-11-2016 30-11-2016 Souto S. Cosme Ligação de água à pista de gelo
07-12-2016 07-12-2016 Escola E B 1 Cimo da Serra S. Cosme Ligação de máquina de lavar louça13-12-2016 13-12-2016 E B 1 Vale de Ferreiros Baguim do Monte Desentupimento de saneamento

Canalizadores - Novembro/Dezembro 2016PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



21-12-2016 21-12-2016 Jardim Infância de Atães Jovim Ligação de cilindro
30-12-2016 30-12-2016 Pavilhão de Carreiros Rio Tinto Desentupimento de balneários
30-12-2016 30-12-2016 Pavilhão Multiusos S. Cosme Reparação de balneários



      
  

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Carpinteiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inicio Fim
02-11-2016 15-11-2016

Reparação de portas, janelas, reparação de taipais, corte de estacas, desmontagem de armários, reparação de balcões
Fânzeres Diversos serviços de oficina - Mês de Novembro

04-11-2016 21-11-2016 Pavilhão Municipal de Fânzeres, Piscinas Municipais de Rio Tinto, Pavilhão Multiusos Várias Apoio a eventos - Mês de Novembro

Carpinteiros - Novembro/Dezembro 2016PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



07-11-2016 18-11-2016 Gramido Valbom Reparação do passadiço de Gramido

09-11-2016 30-11-2016
Escola da Covilhã; Escola Cimo da Serra; Escola de Santa Eulália; Escola de Vila Verde, Pavilhão de Fânzeres; Escola de Chães; Escola EB 2 e 3 de Rio Tinto e JI de Pinheiro d' Além

Diversas Reparações em diversas escolas - Mês de Novembro

24-11-2016 29-11-2016 Festas de Natal - Monte Crasto e vários locais S. Cosme Montagem de equipamentos
05-12-2016 30-12-2016 POLIS Valbom Reparação de passadiço (Mês de Dezembro)06-12-2016 20-12-2016 Património Municipal Diversas Transporte de materiais do património para arquivo



07-12-2016 29-12-2016 Serviços de oficina (Mês de Dezembro) Fânzeres Corte de placas, reparação de placas de teto, reparação de cadeiras, corte de estacas, execução de estrado12-12-2016 19-12-2016 Centro Escolar de Baguim Baguim do Monte Reparação de portas, apainelados e guarnições15-12-2016 30-12-2016 Multiusos, Melres, Casa Branca, CH Durão Barroso Diversas Montagem e desmontagem de palcos - (Mês de Dezembro)26-12-2016 27-12-2016 Monte Crasto S. Cosme Montagem e desmontagem de eventos28-12-2016 28-12-2016 Jardim-Infância Baguim do Monte Entrega de materiais29-12-2016 29-12-2016 Turismo Porto Desmontagem de eventos - (Filigrana)



      
  

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Drenagem de Águas Pluviais                 



Inicio Fim
02-11-2016 02-11-2016 Rua Berenice Pereira Gomes  e Rua Manuel Maria Tavares  Rebimbas Fânzeres Cedência à União Freguesias  Fânzeres / S. Pedro da Cova
02-11-2016 02-11-2016 Rua das Camélias, nº 161 S. Pedro da Cova Cedência à União Freguesias  Fânzeres / S. Pedro da Cova02-11-2016 02-11-2016 Rua dos Lameirões, nº 700 e 780 S. Pedro da Cova Cedência à União Freguesias  Fânzeres / S. Pedro da Cova
02-11-2016 02-11-2016 Vários Arruamentos em Valbom e S. Cosme Valbom / S. Cosme Cedência à União das Freguesias Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim (Reg. 32226/16)

Desentupimento - Novembro/Dezembro 2016PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



02-11-2016 02-11-2016 Rua Manuel S. Moutinho S. Pedro da Cova Cedência à União Freguesias  Fânzeres / S. Pedro da Cova
03-11-2016 11-11-2016 Rua Monte Redondo -Chieira /Compostela Foz do Sousa Cedência à União Freguesias da Foz do Sousa e Covelo
03-11-2016 03-11-2016 Zona Industrial, Jtº ao Campo de Futebol da Lomba Lomba Cedência à Junta Freguesia da Lomba
03-11-2016 03-11-2016 Rua da Vista Alegre S. Pedro da Cova Cedência à União Freguesias  Fânzeres / S. Pedro da Cova
08-11-2016 08-11-2016 Rua do Outeiro Lomba Cedência à Junta Freguesia da Lomba08-11-2016 08-11-2016 Rua Belo Horizonte S. Pedro da Cova Cedência de uma Tampa 
10-11-2016 10-11-2016 Rua da Aldeia Nova Melres Cedência à União Freguesias Melres e Medas (Reg. 37578/16)11-11-2016 11-11-2016 Rua dos Carvalhinhos Melres Cedência à União de Freguesias   Melres e Medas 



15-11-2016 23-11-2016 Rua Nova Stº António Fânzeres Drenagem de águas pluviais em 14 ml
29-08-2016 14-11-2016 Acesso ao Campo do Gondomar SC e Rua de S. Miguel S. Cosme Drenagem de águas pluviais em 432 ml
16-11-2016 16-11-2016 Travessa das Arroteias Rio Tinto Fornecimento à Junta Freguesia Rio Tinto22-11-2016 22-11-2016 Rua Dr. Américo Jazelino Dias da Costa Fânzeres Reparar coletor de águas pluviais28-11-2016 30-11-2016 Rua José do Paço S. Cosme Reparação de aluimento do pavimento, drenagem de águas pluviais em 30 ml02-12-2016 02-12-2016 Rua do Crasto Baguim do Monte Drenagem de águas pluviais19-12-2016 27-12-2016 Avª Oliveira Martins S. Cosme Reaparação de aluimento do pavimento, drenagem de águas pluviais em 6 ml29-12-2016 29-12-2016 Rua da Cavada Foz do Sousa Cedência à União Freguesias da Foz do Sousa e Covelo29-12-2016 29-12-2016 Rua da Fonte - Esposade Foz do Sousa Cedência à União Freguesias da Foz do Sousa e Covelo



      
  

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Pintores                 



Inicio Fim19-05-2016 19-05-2016 Centro Escolar Valbom Cedência de materiais à junta de Freguesia28-07-2016 28-07-2016 Estádio 1º Dezembro Foz Sousa Cedência de materiais à junta de Freguesia27-09-2016 30-09-2016 Anfiteatro Largo do Souto S. Cosme Pintura de muros de bancada10-10-2016 10-10-2016 Escola EB 1 Zebreiros Foz Sousa Pintura de tabelas e balizas21-10-2016 07-12-2016 Biblioteca Municipal S. Cosme Pintura de terraços, tectos, paredes, limpeza de pedra granitada25-10-2016 13-12-2016 Oficina - Carpintaria Fânzeres Colocação de telhado em chapa sandwich e reparação interior15-09-2016 16-09-2016 Escola  EB 2 e 3 Jovim Pintura de salas28-09-2016 28-09-2016 Escola EB 2 e 3 Baguim do Monte Cedência de materiais à junta de Freguesia

SETOR DOS PINTORESPERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



08-11-2016 08-11-2016 Piscinas Municipais S. Cosme Cedência de materiais à junta de Freguesia25-11-2016 25-11-2016 Monte Crasto - Presépio S. Cosme Execução de presépio em conjunto com os carpinteiros28-11-2016 09-12-2016 Pavilhão Municipal Foz Sousa Reparação de infiltrações02-12-2016 02-12-2016 Orfeão Fides S. Cosme Cedência de materiais à junta de Freguesia26-12-2016 26-12-2016 Centro social Lomba Cedência de materiais à junta de Freguesia



      
  

 DOAD   
 

    Divisão Operacional de Administração Direta 

    Serralheiros                 



Inicio Fim15-11-2016 15-11-2016 Centro escolar S. Cosme Substituir canhão16-11-2016 28-11-2016 Rua Madre Teresa de Calcutá Baguim do Monte Colocação de contador de luz17-11-2016 21-11-2016 Ponte Real S. Cosme Colocação de portões17-11-2016 21-11-2016 Rua Capitão Moura Fânzeres Colocação de portões22-11-2016 28-11-2016 Monte Crasto S. Cosme Execução e colocação de vários corrimões para a escada25-11-2016 25-11-2016 Edificio da C.M.Gondomar S. Cosme Execução de caixa para guardar guarda-chuvas28-11-2016 02-12-2016 Rotunda Souto S. Cosme Árvore de natal

SETOR DOS SERRALHEIROS - Novembro/Dezembro 2016PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO



28-11-2016 28-11-2016 Monte Crasto S. Cosme Execução de armações para colocação de postes de iluminação29-11-2016 02-12-2016 Pavilhão Municipal Fânzeres Desmontagem de tabelas de hóquei e retirar armação de som da cabine05-12-2016 05-12-2016 Escola Básica Valbom Retificar grade06-12-2016 06-12-2016 Edificio da Câmara de Gondomar S. Cosme Execução de caixa para guardar guarda-chuvas07-12-2016 07-12-2016 Serviço de Oficina S. Cosme Apoio para escadas metálicas12-12-2016 16-12-2016 Centro Escolar Baguim do Monte Reparação de portas e janelas13-12-2016 19-12-2016 Refeitório da Câmara Municipal S. Cosme Execução de estrutura15-12-2016 15-12-2016 Multiusos S. Cosme Montagem de pergolas - Festa do Natal do CCD16-12-2016 16-12-2016 Parque dos Castanheiros S. Cosme Reparação da porta dos deficientes da casa de banho16-12-2016 16-12-2016 Praceta S. Francisco S. Cosme Reparação das portas dos jardineiros20-12-2016 21-12-2016 Serviço de Oficina S. Cosme Reparação de biombo metálico20-12-2016 21-12-2016 Monte Crasto S. Cosme Execução de armações para postes de iluminação



20-12-2016 20-12-2016 Praça Luís de Camões S. Cosme Retirar portas21-12-2016 21-12-2016 Praça Luís de Camões S. Cosme Soldar grade21-12-2016 21-12-2016 Ribeira de Abade - Serviço de Oficina Valbom Execução de caixa para contador de luz de casa de banho26-12-2016 27-12-2016 Escola EB 1 da Lagoa Valbom Execução e colocação de chaminé26-12-2016 26-12-2016 Serviço de Oficina S. Cosme Execução de rodos para aplicação de tapete asfaltico26-12-2016 28-12-2016 Centro escolar Venda Nova Rio Tinto Reparação de portas e janelas27-12-2016 28-12-2016 Mercado de S. Cosme S. Cosme Reparação de várias portas29-12-2016 30-12-2016 Rua do Juncal - Gens Foz Sousa Colocação de portões e grades30-12-2016 30-12-2016 Piscinas Municipais Fânzeres Reparação da nave



      
  

 DPCS   
 

Divisão de Proteção Civil e Segurança 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO, DEZEMBRO 2016 E JANEIRO DE 2017 POLÍCIA MUNICIPAL PERÍODO SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO 

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2016 E  JANEIRO 2017 

Fiscalização de trânsito Fazer cumprir as normas do Código da Estrada e Regulamento de Sinalização de trânsito 187 Autos de C.O. Pagamentos de Contraordenações As receitas provenientes dos autos de CO a nível do Código da Estrada 4.456,85€ Fiscalização Via pública Verificação da venda ambulante, publicidade, obras e ocupação da via pública no Município  7 Autos de Notícia diversos Fiscalização de outras normas legais/regulamentares Fiscalização de Estabelecimentos, Medidas Cautelares e Ambiente 1 Auto de Notícia Notificações / Comunicações Realização de notificações ou convocatórias de natureza administrativa 84 Recebidos 80 Cumpridos Ambiente Viaturas em manifesto estado de abandono  82 Participações 28 Processos de remoção Outras situações Colaboração com diversas Entidades e Departamentos desta Edilidade 31 Situações registadas Participações diversas 85 Situações Participadas Eventos A Polícia Municipal esteve presente e colaborou em eventos realizados neste Município  23 Eventos Ocorrências registadas Diariamente é efetuado o registo de serviço realizado pelos Agentes da Polícia Municipal 1463 
Expediente Ofícios 319 Pesquisas à CRA - Conservatória do Registo Automóvel 385  Criação de Processos no MGD 166 

  



      
  

 DPCS   
 

Divisão de Proteção Civil e Segurança 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO, DEZEMBRO 2016 E JANEIRO DE 2017 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL PERÍODO SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO                    NOVEMBRO/DEZEMBRO 2016 E  JANEIRO 2017                       

 Ocorrências      Ocorrências 

Incêndios urbanos: apoio na análise de estrutura e necessidade de alojamento 4 Incêndios Incêndios rurais: apoio no posicionamento de meio e comportamento de fogo 0 Incêndios Árvores de risco: avaliação do risco 1 Processo Desabamento de estruturas e queda de elementos de construção: avaliação do risco 13 Processos Movimentos de massa: avaliação do risco 5 Processos Cheias/Inundações: apoio na reposição da normalidade 1 Ocorrência Queda de estruturas para a via pública: apoio na reposição da normalidade 1 Ocorrência Prevenção a atividades humanas Patrulhamento/Vigilância 62 Patrulhamentos Sinalização 0 Limpezas/Sinalização Animais 12 Processos (vespas) Estados de ALERTA/SIOPS Aviso à população e estados de alerta especial  3 Aviso – Precipitação/Vento 1 Comunicado hidrológico 1 Comunicado DGS 

Planos Operacionais 
POM 2006 Avaliação PPI Nº 2/2016 Incêndios Florestais Triangulação e ataque musculado às ocorrências de incêndio PPI Nº 2/2014 Condições Meteorológicas Adversas Gestão da interação entre agentes de proteção civil PLANOM Nº 2/2016 – Caderno 3/Festas Do Rosario Relatório 301900SET16/092400OUT16 PLANOM Nº 2/2016 - Caderno 1/Noite Branca Relatório 031900SET16/040500SET16 PLANOM Nº 2/2016 - Caderno 2/Concerto Tony Carreira Relatório 111900SET16/120200SET16 PLANOP Nº 8/2016  Simulacro Infantário Rá-Mi-Olá Execução/Relatório 301000NOV16/301100NOV16 PLANOP Nº 9/2016 Simulacro Colégio Isabel Larrañaga Execução/Relatório 101100NOV16/101200NOV16 



      
  

 DPCS   
 

Divisão de Proteção Civil e Segurança 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO, DEZEMBRO 2016 E JANEIRO DE 2017                        NOVEMBRO/DEZEMBRO 2016 E  JANEIRO 2017                       

PLANOP Nº 1/2017  CED - Trail da Filigrana  Execução/Relatório 070022JAN17/140022JAN17 PLANOP Nº 2/2017  CED – V Trail de Santa Iria Elaboração do PLANOP Simulacros Colégio Madre Isabel Larrãnaga Creche/Infantário RÁ-MI-OLÉ Leroy Merlin 3 Simulacros 2 Relatórios de simulacro 
Reuniões Planeamento 

Reunião de preparação de Simulacro: Creche/Infantário RÁ-MI-OLÉ 1 Reunião Reuniões de preparação PLNOP Nº 1/2017 2 Reuniões Reuniões de preparação PLNOP Nº 2/2017 2 Reuniões 
Reuniões institucionais 

Reuniões preparação de CED 2017: SATEFY SECURITY 2 Reuniões Comissão Municipal de Proteção Civil Avaliação 2017 Plano 2017 181500NOV16 Comissão Municipal de Defesa da Floresta Avaliação DECIF Avaliação POM2016 181600NOV16 
Formação Orga izaç o de Tra alho e gest o de 

te po  - Coordenação 25 Horas 3 Participantes Curso de Formação Específica em SCIE-Elaboração e Certificação de Projetos e Planos de Segurança Contra Incêndios de Edifícios 3ª E 4ª Categorias de Risco 1 Participante Certificado Ações de sensibilização  A C ara e as Profissões v o à es ola  Integrado no mês das Forças de Segurança 4 Jardins Infância 152 Participantes Projetos Conjuntos Parque Serras do Porto Intermunicipal: Gondomar/Valongo/Paredes 1 Reuniões institucionais Projeto Natureza e Tradições 3 Reuniões entre Serviços 



      
  

 DPCS   
 

Divisão de Proteção Civil e Segurança 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO, DEZEMBRO 2016 E JANEIRO DE 2017      NOVEMBRO/DEZEMBRO 2016 E  JANEIRO 2017       

Municipal: GEE/Turismo/Cultura/SMPC Elaboração de Projeto 
CED – Trilhos Pedestres Municipal: Turismo/SMP 

1 Reunião institucional UF Melres/Medas 1 Reuniões 1 Visita de Campo 
Marcação dos trilhos: Midões – Covelo/Foz do Sousa Carqueja - Melres  O Chefe de Divisão de Proteção Civil e Segurança   _________________________________________ (Dr. Artur Teixeira)    

ARTUR MANUEL GONÇALVES MAGALHÃES TEIXEIRA 
2017.02.02 12:33:09 Z



ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO     Registos de entrada de expediente 918     Requisições de Serviço_Ambiente 390     Requisições de lixo insólito 1.007     Requisições de águas negras 236     Requisições Ecofone 5.160     Ofícios 266     Notificaçõe de limpeza de terreno 0     Notificações insalubridade 6     Notificações remoção de viaturas 201OFICIOS E NOTIFICAÇÕES EMITIDOS

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTALRelatório de Atividades - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017
ATENDIMENTO E ENTRADA DE EXPEDIENTE
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Serviço Municipal de Gestão de Residuos Urbanos (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recolha e transporte de Resíduos Urbanos- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética):   
• . .  Kg de Resíduos I dife e iados;
• .  Kg de o st os o et li os.- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem)
• .  kg de papel/ cartão (Ecopontos: 237.540 kg; IPSS: 10.983 kg;  Comércio e Serviços: 95.177 kg, outras rec. 3.780 kg);
• .  kg de embalagens (Ecopontos: 188.740 kg; Escolas: 0 kg;IPSS: 6.106 kg;  Comércio e Serviços: 24.154 kg; outras RS:0 kg);
• .  kg de vidro (Ecopontos: 417.240 kg; Escolas: 0 kg;IPSS: 11.564 kg;  Comércio e Serviços: 80.676 kg, outras RS 8.660 kg); Tampinhas 0 kg.
• Pl sti o: .  kg o io e se viços ; • .  kg de Metais; • .  Kg de 
Resíduos de E uipa e tos El t i os e Elet ó i os REEE's ; •   kg de esfe ovite;  kg de pilhas; 0 kg de lâmpadas tinteiros e toner's.                                                                                                                                      - Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
• .  kg de o g i os; .  kg de ve des Ce it ios: .  kg; Out os: 401.860 kg).

Recolha total de 17.048.120 kg de resíduos, dos quais: 14.971.700 kg para valorização energética; 1.124.660 kg para reciclagem e 951.760 kg para valorização orgânica.

Serviço Municipal de Gestão de Residuos Urbanos (ECOCENTROS)

Deposição, recolha e transporte de Resíduos Urbanos- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética)                                                      
   • .  kg de RU i dife e iados dest uiç o de do u e taç o ofi ial e a uivo ;
• .  Kg de o st os o et li os.
• .  Kg de o st os ve des.- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem ):
• .  Kg de papel/ a t o; .  kg. de vid o; .  Kg de pl sti o; .  kg de metais; 640 kg de esferovite: 80 de tampinhas;  180 kg. de pilhas; 440 Kg de lâmpadas; 18580 Kg de REEE; 740 kg de tinteiros.- Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
• .  Kg de ve des. - Outros destinos:
•  Luso Fi sa: .  kg de adei as; SOLUSEL: .  kg de esíduos de o st uç o e demolição. - Correia & Correia: 3.487 l de óleos de motores; EGI - Oleos Alimentares 
Usados: . ,  kg; Re i la Po tugal, SA: .  kg de p eus.•  RIMA: .  kg de RCD AMIANTO (lixeiras e obras não licenciadas).

Reciclagem e valorização de um total de 712.000 Kg de resíduos,  provenientes da disponibilização de caixas aos municipis.

SETOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS

2



Serviço Municipal de Gestão de Residuos Urbanos - Setor de Gestão de Resíduos e Serviços Participação no Grupo de Trabalho Lipor/ Câmaras Municipais • A lise do dese pe ho do u i ípio;
• Defi iç o de est at gias e de edidas, o  vista  i ple e taç o de ações válidas e fiáveis para o cumprimento das metas do PAPERSU
• Avaliaç o dos i di ado es de dese pe ho 
• Avaliaç o do esultado dos p ojetos/ações i ple e tados 
• Pa tilha de oas p ti as.Acompanhamento das ações  "Quanto + Separas + a tua IPSS Ganha" e da campanha " Vamos Começar pela Nossa Casa".
• Eixo I - Aç o  ALARGAMENTO DE HORTAS COMUNITÁRIAS - PROJETO HORETA À PORTA) : Inicio dos trabalhos para a implementação de Horta Biológica, em Rio Tinto, na Rua de Sevilhães.
• Eixo II – Aç o  IMPLEMENTAÇÃO DA RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA RESIDENCIAL :  Elaboração do estudo e trabalho de campo para a definição do circuito de recolha (componente multimaterial) em 3.700 habitações.
• Eixo II – Aç o  INCREMENTO DA RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA NÃO RESIDENCIAL :  Trabalho de campo para o alargamento e implementação de um 2º circuito de recolha (componente multimaterial 3F) em 150 estabelecimentos.
• Eixo III - I e e to da e olha seletiva de RUB - Aç o : I e e to da recolha seletiva de resíduos verdes: Realização de trabalhos preparatórios para a implementação de 2 projetos piloto para a RS de Verdes (1) Medas / Melres (com 2 caixas de 25 m3 em locais confinados); (2) Lomba (recolha de verdes por deposição em contentores de proximidade, de 800 l);
• Pla ea e to e a o pa ha e to do P ojeto de Mo ito izaç o da Re olha 
Seletiva, apoiado po  SIG – e olha de i fo aç o, esposta uestio io, 
defi iç o dos e u sos a feta  pelos u i ipios – g au de atu idade ível .

Participação no Grupo de Trabalho - Sistema Tarifário dos Serviços de Resíduos Urbanos dos Municípios da LIPOR • Co st uç o de u a p oposta de odelo de ta if io t a sve sal a todos os municipios da LIPOR;
• U ifo izaç o de it io de l ulo ue eflita  os ustos eais dos sistemas municipais de gestão de resíduos.

Participação no Grupo de Trabalho dos Regulamentos Municipais de Resíduos Urbanos  dos Municípios da LIPOR • Co lus o do Regula e to de Resíduos U a os, odelo o u  aos  municipios da LIPOR (regulamento que traduz as propostas do regulamento da ERSAR, dos regimes juridicos de RU e do SMGRU vigentes e as metas do Planos de Ação do PERSU 2020 - Preparação nas normas técnicas para audição das unidades orgânicas do municpio relacionadas.

Operacionalização do Plano de Ação do Município de Gondomar (PAPERSU), em articulação com o Plano Estratégico da LIPOR, no âmbito do PERSU 2020.

Serviço Municipal de Gestão de Residuos Urbanos - Setor de Gestão de Resíduos e Serviços

Serviço Municipal de Gestão de Residuos Urbanos - Setor de Gestão de Resíduos e Serviços
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Foi efetuado o corte de vegetação infestante e limpeza em 27 terrenos Municipais:
• Bagui : Rua Age te Paulo Alves, lat. ; Rua D. Miguel, Rua Pad e A i o, T avessa Padre Américo, Rua Vasco da Gama.
• F ze es: Rua Nova de Mo tezelo.
• Rio Ti to: P a eta das Cavadas, Rua A lia Rod igues, Rua S. Caeta o, Rua Mest e Joaquim Pereira Ramos, Travessa da Granja, Rua Terra Boas.
• S. Cos e: Rua da Cot ase, Rua do Pa aiso, Rua de Lua da, Rua Nª S ª de F ti a. 
• Jovi : Rua dos C pos.
• Val o : Rua do Tou al, Rua Ma ues Leit o, Rua pad e Ma uel Ba osa Pe ei a (complexo Desportivo Valbom)
• Jovi : Rua dos C pos.
• S. Ped o da Cova: Es ola da Pa adela, Rua do A o, Rua dos Mal e ue es, Rua Feliz Ribeiro (B. Gandra), Rua Nova da Cabine (B. Mineiro) e Rua Serafim Paiva Lima.

Intervenção numa área aproximada de 29.700 m2. Manutenção do bom estado de salubridade e prevenção do risco de incêndio nos terrenos municipais.
Limpeza dos espaços públicos e apoio a eventos no Largo e anfiteatro do Souto, Pavilhão   Multiusos, Parque Castanheiros e Polis, e cedência de baldes de recolha seletiva de resíduos, no âmbito dos vários eventos ali realizados. Limpeza das Margens da Ribeira da Archeira - ValbomRecolha de águas residuais domésticas Executaram-se  244 pedidos de recolha, com viatura cisterna, dos quais 111 foram requisitados por entidades (escolas e IPSS). Esvaziamento de fossas séticas de redes prediais, num total de 356 cargas, com destino final adequado (ETAR).Remoção de Lixeiras Limpeza de 4 Lixeiras:
• Rio Ti to: Rua das Ca valhei as;
• Jovi : Qui ta das Luzes;
• S. Cos e: Rua A tó io Coelho da Silva e Rua da Cal.

Manter a limpeza e salubridade dos espaços e terrenos do domínio público e privado do Município (Remoção de 100 m2 de resíduos de construção e demolição (RCD), "monstros", e triagem de resíduos urbanos, com deposição em destinos adequados/licenciados)Manutenção e limpeza dos sanitários públicos municipais Sanitários públicos: Souto; Anfiteatro do Souto; Parque Multiusos (Castanheiros); Feira municipal de S. Cosme; Ribeira de Abade e Gramido (Polis). Sanitários do Parque da Cal. Disponibilizar as instalações sanitárias ao público, em boas condições de higiene e salubridade.Manutenção e conservação dos arranjos urbanísticos existentes nos jardins e praças públicas Limpeza e lavagem dos lagos do Souto. Manter a qualidade da água destasinfraestruturas, em boas condiçõesde salubridade.Deteção e remoção de viaturas em estado de abandono na via pública Deram entrada 150 novos registo; foram efetuadas 207 notificações aos proprietários e detentores de encargos das viaturas. Removeram-se 17 veículos abandonados para o Parque Municipal  e registaram-se 107 regularizações de processos. Diminuição do número de veículos abandonados na via pública

Gestão e manutenção de terrenos e espaços do dominio publico e privado do Municipio
Manutenção do bom estado de limpeza e salubridade dos espaços públicos/ triagem de residuos/ recolha seletiva.
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Cedência de ceifeira mecânica às Uniões de Freguesia e Juntas de Freguesia Foi cedida a ceifeira mecânica e respetivo operador às Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia, sempre que solicitado. Manutenção do bom estado de salubridade e prevenção do risco de incêndio de taludes e terrenos do dominio privado das autarquias.Colocação de 7 estruturas de segurança em contentores:
• Rua das Aguas – Foz do Sousa;
• Rua da Ma ga – Foz do Sousa;
• Rua Vas o da Ga a – Val o ;
• Est ada Exte io  da Ci u valaç o – Rio Ti to;
• Rua da Pa adela – S. Ped o da Cova;
• Rua Pad e A d ade e Silva – S. Cos e;
• P a eta Júlio Di is – S. Cos e.

Garantir a inexistência de danos em  pessoas e  bens.
Colocação de 4 placas de sensibilização/proibição de deposição de resíduos: 
• Rua D . F a is o S  a ei o o  Rua P of Bis a k;
• T avessa Adeli o A a o da Costa – S. Cos e;
• Rua P ofª Filo e a Mo tei o  – Val o ;
• Rua das Ca valhei as  – Rio Ti to.

Sensibilização para a adoção de boas práticas de deposição de resíduos.
Limpeza de habitações sociais e Transporte de mobiliário doado à Ação Social:
• CH T ia a – Rio Ti to;
• CH da Ga d a – S. Ped o da Cova;
• CH Ta da iz – S. Ped o da Cova;
• CH Mi ei o – S. Ped o da Cova.

Manuentenção do bom estado de salubridade das habitações sociais

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOPareceres Técnicos sobre Licenças Especiais de Ruído (L.E.R.) 0Fiscalização sobre reclamações de ruído 9

GABINETE DE RUÍDORelatório de Atividades - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017
Assegurar a prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora de acordo com o previsto no regulamento geral de ruído 

Outros Serviços

5



ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Atividades A ie te Iti e a te  as es olas de Go do a  Participantes:  2.300 participantes
Atividade - Pe u sos D’Ou o o CEA Participantes:  265 participantes

Programa Familias
• Teat o de Ma io etas Histó ia de u  a a ol ue des o iu a i po t ia da 
le tid o , o  Histo ios ópio
• Ofi i a de Ba o.
• Ofi i a de ilust aç o de liv os i fa tis de  Elsa Fe a des.
• Aula de Tai Chi Chua  o  o p ofesso  Diogo Sa ta a da Es ola de A tes Ma iais Chinesas SHE-SI. 
• Aula de editaç o o  a te apeuta de edi i a t adi io al hi esa e te apeuta Reiki, Natália Mourão.                                                                              


Participantes:  100 participantes
Colónias de Férias de Natal 2016 Ocupação de tempos livres Participantes:  52 participantesVisita de Grupos à Quinta do Passal Grupo de Escuteiros Participantes:  28 pessoas 

P ojeto Ho ta  po ta Manutenção das hortas biológicas por parte dos utilizadores Participantes:  517 participantes
Projeto de sensibilização ambientral • Se a a Eu opeia da P eve ç o dos Resíduos. ?  

• "Água de Go do a , u a gua pa a ap e ia ".  
• Co e o aç o do Dia da Flo esta Autó to e. 
• Futu o - O p oje to das .  vo es.?

Participantes:  100  participantes
Formações • Edu ado  A ie tal Nível II.

• Co o pote ia  as vo es e as flo estas. ?  
• Ofi i a de Reutilizaç o ECOARTE "De o aç o".
• Ofi i a de Reutilizaç o ECOARTE "Natal".

Participantes:  80 participantes 

GABINETE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DA NATUREZARelatório de Atividades - novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017
Plano de Educação Ambiental da Quinta do Passal
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Exdposições • Exposiç o oletiva de dese ho, pi tu a e es ultu a da Asso iaç o Ge s A t.
• Exposiç o de ilust aç o i fa til de  Elsa Fe a des.

Participantes:  31 pessoas Gondomar a Pedalar O CEA disponibiliza gratuitamente a reserva de bicicletas urbanas para maiores de 14 anos. Participantes: 7 participantesN.º Total de visitantes CEA CEA Participantes:  1 594 pessoas 
O Chefe de Divisão Desenvolvimento AmbientalGondomar, 03 de fevereiro 2017
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PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Apoio à Escolas EB1, Centros Escolares e Jardins de Infância Manutenção de equipamentos informáticos (computadores, monitores, impressoras, quadros interativos) e de infra-estruturas de rede de comunicações Reparação dos equipamentos informáticos das escolas EB1 e Jardins-de-infância
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Apoio aos utilizadores Apoio aos utilizadores para a correta utilização dos equipamentos e aplicações disponiveis Melhor utilização dos equipamentos e aplicações pelos mais de 400 utilizadores
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Atualização do software de sistemas e aplicacionais Assegurar que são instaladas todas as atualizações de software disponiveis pelos fabricantes (atualizações de segurança, patchs de correção, firmware, novas versões de aplicativos ou de software aplicacional) Software atualizado 
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Segurança de dados Gestão e controlo das cópias de segurança dos diversos sistemas informáticos Proteção dos dados do Municipio.                                                    Reposição de ficheiros sempre que soliciado pelos utilizadores

Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2016 a Janeiro 2017



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2016 a Janeiro 2017

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Comunicações de voz e dados Manutenção dos equipamentos de comunicação de voz e de dados disperso por todos os edifícios onde estão instalados Serviços Municipais; Identificação das anomalias nos equipamentos de voz e de dados e proceder à sua reparação recorrendo, se necessário, ao prestador do serviço de comunicações eletrónicas ou ao prestador do serviço de manutenção de equipamentos;1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Atualização versões do sistema operativo e office Atualização da versão do sistema operativo Microsoft para a versão Microsoft Windows 7 e Microsoft Office para a versão Microsoft Office 2010 Atualização dos computadores de diversos Serviços
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Correção da base de dados de entidades Correção de entidades: retificando nomes, moradas, codigos postais, nómeros de contribuinte, etc., adicionando país, eliminando duplicados ou desativando entidades Corigidas mais de 250 entidades.
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Envio de ficheiros de cobrança para a SIBS Tratamento dos ficheiros de cobrança para envio à SIBS para pagamentos multibanco Tratamento e envio dos ficheiros relativos a pagamentos de refeições escolares, publicidade e ocupação da via publica e contra-ordenações de transito.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2016 a Janeiro 2017

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Elaboração de documentação técnica
Elaboração de todos os documentos de especificações técnicas necessários para os processos de aquisição de equipamentos, licenciamento de software informático e comunicações para os Serviços Municipais. Posterior colaboração com os júris dos procedimentos na elaboração de pareceres técnicos para a verificação de propostas.

Elaboração de documentos técnicos para aquisição de equipamentos e software
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Publicar editais no site do Municipio Publicitar no site do Municipio, na area Balcão Virtual os editais e atas dos diferentes Serviços Disponibilizados editais dos Serviços: DGU, DRCMA; GOA e de  atas da Câmara e Assembleia Municipal



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2016 a Janeiro 2017

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Manutenção do parque informatico - Manutenção preventiva e curativa dos equipamentos do parque informatico (computadores, monitores, scanners, impressoras, fotocopiadores, etc.);- Instalação de 2 multifunções para o Balcão Único Atendimento
A manutenção preventiva visa aumenta a longevidade dos equipamentos, nos mais antigos são realizados todos os upgrades que permitam aumentar a performance e desempenho dos equipamentos.Substituição de equipamentos obsoletos.

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Cumprimento da legislação que determina que todos os processos de obras particulares que necessitem de parecer de entidades externas sejam submitidos directamente à CCDR-N em formato digital através do Portal Autárquico
Manutenção da ligação da aplicação SPO ao Portal Autarquico (Sistema de informação do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação) Submissão digital, através do SPO, dos processos de obras particulares que necessitam de consulta às entidades externas.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2016 a Janeiro 2017

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Envio digital dos questionários estatícos Q3 (obras de edificação ou demolição), Q4 (obras concluidas) e Q6 (alteração de utilização) mensalmente para o INE
Envio de dados estatísticos para o INE relativos às licenças de construção, de utilização e de alteração de utilização emitidas mensalmente pela Câmara Municipal de Gondomar. Este envio deve ser efectuado até ao dia 15 do mês seguinte a que se reportam as referidas licenças; Georreferenciação dessas operações urbanísticas.

Cumprimento dos prazos estipulados legalmente, tendo sido enviados entre Janeiro e Março 16 Q3, 25 Q4 e 8 Q6 (o 2º trimestre só fecha no fim de Junho tendo sido enviados em Abril e Maio 6 Q3, 4 Q4 e1 Q6)
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Manutenção de sistemas e infraestruturas Atualização da versão dos sistemas operativos Microsoft e Linux na plataforma de servidores

- Continuação do processo de migração da plataforma tecnologica de servidores para a versão Microsoft Windows Server 2012 R2;- Continuação do processo de virtualização da infraestrutura técnologica Municipal: Instalação e configuração do hipervisor; storage; virtualização dos servidores de correio eletronico, migração do correio eletronico.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2016 a Janeiro 2017

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Bibliotecas Escolares - integração no catalogo coletivo - Formação Promoção e realização de ações formação relativas à utilização da aplicação GIB - Gestão Integrada de Bibliotecas Açãoes de formação destinadas aos técnicos das Bibliotecas Escolares do Municipio que operam com a plataforma
1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Software de ocorrências na via publica

-Identificação de requisitos para as APPs do público, backoffice e integração com a gestão documental;- Reuniões periodicas com a equipa de desenvolvimento do software.- Apoio aos utilizadores da app e backoffice;- Elaboração de relatórios estatisticos semanais sobre a utilização da aplicação pelos técnicos Municipais.
APP dos técnicos, backoffice e integração com a gestão documental em pleno funcionamento.APPs do público em fase de testes finais.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2016 a Janeiro 2017

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 Espaços Cidadão de Rio Tinto e Gondomar Manutenção da infraestrutura de comunicações eletrónicas do espaço cidadão;- Disponibilização de acesso às aplicações de tesouraria e emissão de faturas/guias de receita;- Apoio aos utilizadores Espaço cidadão a funcionar

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 MyUrb - Contrutor de processos de Urbanismo (atendimento)
- Coordenação da execução do processo de instalação e configuração da aplicação;- Elaboração requerimentos em formato PDF editavel.- Verificação da realização das alterações solicitadas (pelo DGU) à configuração da arvore de processos- Definição de requisitos para integração da plataforma com o ERP Municipal

- Plataforma em fase de construção/configuração;- Elaborados, de acordo com as especificações dos técnicos de Urbanismo, 60 requerimentos com as respetivas normas instrutórias, em formato PDF editaval, que aguardam validação.



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2016 a Janeiro 2017

1/novembro 2016 a 31/janeiro/2017 MyNet - Serviços OnLine (atendimento) - Coordenação da execução do processo de instalação e configuração da aplicação;- Criação/configuração de 94 procedimentos de atendimento;- Elaboração requerimentos em formato PDF editavel.
- Plataforma em fase de construção/configuração;- Elaborados/configurados 94 procedimentos de atendimento; - Elaborados, de acordo com as especificações dos técnicos dos serviços, todos os requerimentos com as respetivas normas instrutórias, em formato PDF editaval, bem como os demais documentos de apoio.
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ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOPreparação do expediente relativo às reuniões da Câmara Municipal Tratamento do expediente relativo a seis (três públicas) reuniões ordinárias do Órgão Executivo, nomeadamente elaboração de propostas, agendas de trabalhos, as atas, envio de documentação aos eleitos locais, encaminhamento das deliberações para os diversos serviços da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, elaboração dos editais respetivos
Decisões que são tomadas com eficácia externa. Informação aos Munícipes, das decisões tomadas, através da elaboração atempada dos editais e seu envio para publicação na página da Câmara

Preparação do expediente relativo às sessões da Assembleia Municipal Tratamento do expediente relativo a duas sessões ordinárias  do Órgão Deliberativo e duas reuniões de líderes municipais, nomeadamente preparação das ordens de trabalhos, elaboração das atas, envio de documentação aos eleitos locais, encaminhamento das deliberações para os diversos serviços da Câmara Municipal e outras Entidades, elaboração dos editais respetivos
Informação aos Munícipes, das decisões tomadas, através da elaboração atempada dos editais e seu envio para publicação na página da Câmara

Elaboração do ficheiro de todas as deliberações tomadas pelos Órgãos Deliberativo e Executivo Registo de todo o conteúdo das atas das reuniões e sessões Fornecimento de informações relativas às deliberações tomadas , sempre que solicitadas pelços serviços. Rápida localização da deliberação tomada, possibilitando uma maior celeridade no andamento dos processos

GABINETE DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017



Envio de convites para eventos municipais Remetidos para os diversos órgãos municipais e entidades (Associações, Coletividades, Forças de Segurança, Saúde, etc.) Contribuir para uma maior participação em todas as atividades desenvolvidasPassagem de certidões das deliberações Resposta a solicitação de munícipes ou serviços da Câmara, remetendo-se as cópias simples ou autenticadas das deliberações solicitadas Contribuiu para o cumprimento de obrigações legais, quer dos munícipes, quer da CâmaraElaboração de editais dos despachos da Presidência e Vereação Publicitação das decisões com eficácia externa Cumprimento de imperativo legal
Expedição do correio emitido pelos diversos Serviços Tratamento e encaminhamento do correio provenientes dos diversos Serviços Municipais, para o exterior (39 484 documentos expedidos) O empenho para que o mesmo seja enviado diariamente (mesmo quando entregue após a hora de saída do correio) proporciona maior celeridade na informação que se pretende fazer chegar aos destinatáriosRegulamentos Municipais Publicitação nos termos da legislação Cumprimento de imperativo legal
Bandeiras Colocação das Bandeiras Nacional e do Concelho, à 6.ª feira e sua retirada à 2.ª feira. Colocação da Bandeira Nacional em situações de luto Nacional ou outro, conforme diretivas para o efeito Forma de informação à população, em situações de Luto Nacional ou Atos de Comemoração
Apoio ao Arquivo Municipal Fornecimento de informações/cópias de documentos arquivados no Edifício Central após solicitação do serviço do Arquivo Maior rapidez no andamento dos processos dos serviços que requisitaram a respetiva informação/cópia, não sendo necessário aguardar a deslocação ao edifício de um funcionário(a) do arquivo



      
  

 INICIAIS DO SERVIÇO/Login   
 

PRESIDÊNCIA 

RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL 
 
 

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 
 

 

 

Nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 2, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma 

informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade do Município. 

Para o efeito do estatuído na Lei e dando cumprimento ao artigo 35.º, n.º 1, alínea y), no 

sentido de prestar informação pormenorizada, descritiva e concisa, acerca da atividade 

desenvolvida pela Câmara Municipal, submetem-se a apreciação da Assembleia Municipal 

relatórios parcelares, elaborados pelas diferentes estruturas orgânicas que compõem o Município, 

no âmbito de cada uma das suas competências e atribuições. 

Estes relatórios detalhados são um corolário do princípio da transparência, pelo qual a 

atividade da Câmara Municipal de Gondomar se tem pautado e ao qual tem dado estrito 

cumprimento. 

Dando cumprimento ao previsto nos artigos acima enumerados, previstos na Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submete-se o presente documento para apreciação da Assembleia 

Municipal. 

 

Paços do Município de Gondomar, 06 de fevereiro de 2017 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

(Dr. Marco Martins) 



  

 

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS 
  

  

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO 

novembro/dezembro/16        e janeiro 2017 
Nos Mercados Municipais de Areosa, Gondomar (S. Cosme), Rio Tinto e Biológico de Gondomar, foi elaborado e dada sequência a todo o expediente inerente à operacionalidade dos mesmos.  

Atualização da base de dados existente de todos os comerciantes. Manter a sua atualização. Elaboração e resolução do expediente inerente à falta de pagamento da taxa correspondente à ocupação de 09 lojas do Mercado da Areosa e 01 do Mercado de Rio Tinto em novembro, 10 lojas do Mercado da Areosa e 03 do Mercado de Rio Tinto em dezembro. No mês de janeiro, 06 lojas do Mercado da Areosa. Que os adjudicatários procedam ao pagamento/regularização das taxas de ocupação em débito. Relativamente ao Mercado da Areosa, foi solicitado orçamento para a aquisição/colocação de toldos de proteção nos lugares de terrado no exterior do Mercado, com vista a que a DOM procedesse ao respetivo procedimento.  
Proporcionar melhores condições de operacionalidade aos vendedores instalados no exterior do Mercado.  No Mercado de Gondomar (S. Cosme) foi solicitada a reparação/substituição, da fechadura/canhão de várias lojas, danificadas por assalto às mesmas.  Manter as condições de operacionalidade e segurança nas lojas do Mercado. Elaboração de Requisições para reposição de material nos Mercados Municipais. Manter as condições de operacionalidade nos Mercados.  Para o Mercado Biológico de Gondomar, foram rececionadas e autorizadas mais duas participações.  Proporcionar a comercialização de produtos Biológicos por parte dos seus Produtores.  



  

 

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS 
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO 

   novembro/dezembro/16     e janeiro 2017    
Nas Feiras de Gondomar      (S. Cosme),Complementar    de Gondomar (S. Cosme) Bela Vista, Melres e de Rio Tinto, foi elaborado e dada sequência a todo o expediente inerente à operacionalidade das mesmas. 

Na sequência do registo e análise às faltas dadas pelos feirantes, (seis faltas seguidas, sem justificação) é elaborada a resolução do expediente inerente a faltas de presença de ocupação de terrado nas Feiras Municipais (elaboração de informação, ofícios e contactos telefónicos), com vista a justificarem as faltas dadas à respetiva Feira. Que os feirantes procedam à respetiva justificação às faltas dadas, evitando assim a perda de direito de ocupação do lugar de terrado. Na sequência do Edital relativo à reestruturação de lugares no setor de Brinquedos e Bijuteria, na Feira de Gondomar (S. Cosme), procedeu-se à elaboração novos contratos de acordo com a atual área de ocupação de lugar de terrado.  De acordo com o ponto 2 do artigo 14º do Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do Município de Gondomar conceber, através da Reestruturação de lugares, melhores condições de operacionalidade, nos referidos setores da Feira de Gondomar (S. Cosme).   Após análise a um Inquérito efetuado a parte dos feirantes do setor de Malhas e Miudezas, na Feira de Gondomar (S. Cosme), procedeu-se à reestruturação de lugares. Foi efetuado o Edital a respetiva planta, efetuado o ato de sorteio de lugar entre os feirantes afetados pela mesma, e novos contratos de acordo com a atual área de ocupação de lugar de terrado. Procedeu-se à elaboração de uma nova planta da Feira Complementar de Gondomar (S. Cosme), com vista a uma ampla reestruturação da Feira e de acordo com a análise a um Inquérito efetuado a todos os feirantes que exercem na referida Feira.   
De acordo com o ponto 2 do artigo 14º do Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do Município de Gondomar conceber, através da Reestruturação de lugares, melhores condições de operacionalidade na Feira Complementar de Gondomar (S. Cosme).  Atendendo à solicitação da Associação de Feirantes AFMRN, realizou-se no dia 11 de dezembro (domingo), no recinto da 

Feira de Go do ar S. Cos e  a Feira Extraordi ária de Natal/2016 .             Conceder a todos os intervenientes a oportunidade de realização de uma feira extraordinária. 



  

 

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS 

                                                                                                                                                                                                                             Gondomar, 02 de fevereiro 2017.                                                                                                                                                                                                                                  O Coordenador Técnico,                                                                                                                                                                                                                                  (Paulo Pacheco) 

              PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO      PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO 

   novembro/dezembro/16      e janeiro 2017  
Festas e Ocupações Diversas de Espaço Público   

Procedeu-se à elaboração de Editais e as respetivas plantas para a ocupação de espaço público para: o prolongamento das Festas do Concelho na União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme),Valbom e Jovim, para os Dias de Fiéis/Todos os Santos na Freguesia de Baguim do Monte, União das Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova e na União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Jovim, e Valbom. Para os Concertos God Save The Queen em tributo aos Queen e Panda e os Caricas, dias 12 de novembro e 11 de dezembro, respetivamente, no Multiusos de Gondomar, na União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim. Analisadas as várias solicitações rececionadas para o efeito, procedeu-se a Atos para a atribuição de lugares e efetuou-se a Informação, para procederem ao pagamento relativo às referidas ocupações. Com vista à ocupação de espaço público para 2017, procedeu-se à elaboração de Editais e plantas para as Festas a St. Amaro, na Foz do Sousa, União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo e a S. Brás, na Freguesia de Baguim do Monte.  
Permitir aos requerentes o exercício da sua atividade na ocupação de espaço público durante o período pretendido. 

   Eventos Promocionais 
Foi levada e aprovada em reunião de Câmara, a realização da Ourindústria/2017, de 30 de março a 02 de abril, no Multiusos de Gondomar. Procedeu-se à atualização da base de dados existente de todas as listagens de Industriais e Sócios da AORP, Retalhistas, Ourivesarias e Designes, com vista a ser enviada a ficha de inscrição e o regulamento na expectativa dos mesmos procederem à sua inscrição para participar em mais uma edição do referido evento.  Efetuou-se o procedimento para a elaboração do projeto concetual da imagem da Ourindústria 2017. Elaboração de ofícios e da Ficha de Inscrição a enviar a potenciais participantes e informações internas. 

Atualização dos dados com vista a posterior contacto/participação na Ourindústria/2017. 



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO02-11-2016 ANÁLISE Regulamento Municipal deUrbanização e Edificação(RMUE) Análise do projeto de regulamento,após as ponderações resultantes daconsulta pública efetuada03-11-2016 REUNIÃO Regulamento Municipal deUrbanização e Edificação(RMUE) Participação em reunião de técnicosdo Departamento do Urbanismo 04-11-2016 ANÁLISE Regulamento Municipal deUrbanização e Edificação(RMUE) Análise e redação das últimasalterações ao projeto de regulamento07-11-2016 PROPOSTA Regulamento Municipal deUrbanização e Edificação(RMUE) Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo10-11-2016 Informação manuscrita Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - registoMGD nº 37483/2016 Conclui-se ser de notificar orequerente (artigo 117º, nº 1 CPA)para entregar certidão do registopredial14-11-2016 Informação 094/2016 Definição de "Área bruta deconstrução" constante doprojeto de RMUE Conclui-se que a definição coloca emcausa, parcialmente, conceitospresentes no Decreto Regulamentarnº 9/2009

NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO (DEPARTAMENTO DO URBANISMO)



15-11-2016 Informação 095/2016 Autorização condominial -obras na fachada de edificio -procº nº 01/2015/205
Conclui-se que a autorizaçãocondominial, sendo necessária narelação privada entre condóminos,não carece de ser exigida no âmbitodos procedimentos urbanísticos

17-11-2016 FORMAÇÃO PROFISSIONAL Gestão do Tempo eOrganização do Trabalho Participação, durante a manhã, emação de formação profissional adecorrer nas instalações do CINDOR 21-11-2016 REUNIÃO Regulamento do Plano DiretorMunicipal (RPDM) Participação em reunião de técnicosdo Departamento do Urbanismo paradiscutir propostas de alteração aoRPDM23-11-2016 Informação Regulamento do Plano DiretorMunicipal (RPDM) Envio de sugestões ao senhor Diretorde Departamento23-11-2016 Informação 096/2016 Obras em zona de estrada -competências - embargo domunicípio - procº MGD80/2014 Conclui-se ser de remeter àfiscalização municipal para informarse houve trabalhos depois doembargo
24-11-2016 Informação manuscrita Usufrutuária - legitimidade -procº nº 01/2016/218 eregistos nºs 37934/2016 e38361/2016

A legitimidade da usufrutuária foiafastada pela comproprietária;notificar os comproprietários paravirem esclarecer se pretendem, e deque forma, dar continuidade aoprocedimento
24-11-2016 Informação manuscrita Alteração a licença de loteamento -consulta pública - decorrência doprazo - oposição - prosseguimentodo procedimento - procº nº02/2012/54 Conclui-se que esgotado o prazo parapronúncia deve o procedimentoprosseguir a sua normal tramitação



25-11-2016 Informação manuscrita Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - registoMGD nº 37483/2016 Conclui-se existir legitimidade dorequerente e estarem preenchidos ospressupostos materiais do artigo 15º,nº 4 do RTL25-11-2016 PROPOSTA Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - registoMGD nº 37483/2016 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo29-11-2016 FORMAÇÃO PROFISSIONAL Gestão do Tempo eOrganização do Trabalho Participação, durante a manhã, emação de formação profissional adecorrer nas instalações do CINDOR 
29-11-2016 Informação Interna Legalização - aplicação doRPDM no tempo - processoadministrativo nº 01/2012/135- ação judicial nº934/15.8BEPRT Elaboração de minuta de resposta aenviar à senhora Mandatária daautarquia
30--11-2016 FORMAÇÃO PROFISSIONAL Gestão do Tempo eOrganização do Trabalho Participação, durante a manhã, emação de formação profissional adecorrer nas instalações do CINDOR 
30-11-2016 Informação manuscrita Decisão de demolição -providência cautelar desuspensão de eficácia do ato -registo MGD nº 33295/2016 Conclui-se que a autarquia não podeexecutar o ato de demolição por forçado disposto no nº 1 do artigo 128º doCPTA
02-12-2016 Informação 097/2016 Liquidação de taxas -reclamação graciosa - procº nº02/2015/42 Conclui-se pela extemporaneidade dareclamação mas também pelaexistência de erro na liquidação;audiência prévia



06-12-2016 FORMAÇÃO PROFISSIONAL Gestão do Tempo eOrganização do Trabalho Participação, durante a manhã, emação de formação profissional adecorrer nas instalações do CINDOR 
07-12-2016 Informação 098/2016 Área de impermeabilização -contabilização - lote a lote -todo o loteamento - procº nº02/2016/62 Conclui-se que não é possívelcompensar a falta de área permeávelnum lote com o excesso existentenoutro
07-12-2016 Informação manuscrita Ação judicial - notificaçãoedital - procº MGD nº11161/2014 Elaborou-se informação a remeter àExma. Mandatária da autarquia para oexercício de contraditório no âmbitodo processo judicial12-12-2016 PROPOSTA Vistoria de salubridade -redução de taxas - procº nº30/2016/33 Elaboração de proposta parasubmeter a reunião do órgãoexecutivo13-12-2016 MINUTA Pedido de informações doMinistério Público junto doTAF Porto - PA nº 29/2012 -procº nº 11/2009/2174 (MGDnº 40282/2016 Elaboração de resposta ao MP
14-12-2016 Informação 099/2016 PIP com informaçãodesfavorável - reclamação -procº nº 05/2015/20 Conclui-se pela não procedência dareclamação, que deve ser indeferida
16-12-2016 Informação 100/2016 Pedido de isenção ou reduçãode taxas - insuficiênciaeconómica - procº nº01/2016/36

Conclui-se pela impossibilidaderegulamentar (artº 15º, nº 1 RTTL) dedeferir o pedido na parte da isenção,podendo o procedimento prosseguir naparte relativa ao pedido de redução;audiência prévia (indeferimento daisenção)



28-12-2016 Informação 101/2016 Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - procº nº10/1988/2257 Conclui-se ser de indeferirparcialmente o pedido, na parte querespeita a taxas pagas na vigência deregulamento municipal anterior;audiência prévia
30-12-2016 Informação 102/2016 Decisão de encerramento deatividade de panificação por estara ser exercida em fraçãoautónoma cuja finalidade nãoprevê a atividade industrial -reclamação administrativa - procºnº 06/2014/97

Conclui-se pela admissão formal dareclamação; notificação doscontrainteressados para sepronunciarem
03-01-2017 Informação 001/2017 Pedido de certificação dosmotivos do licenciamento emitidono processo nº 10/2011/1712 eidentificação dos funcionáriosintervenientes no procedimento -procº nº 32/2016/300

Extrairam-se do processo nº10/2011/1712 os factos a certificar ea identificação dos funcionáriosintervenientes no procedimento
04-01-2017 Informação manuscrita Alteração a licença de loteamento(lote 1) - ação judicial relativa aoslotes 2 e 3 do mesmo loteamento -prejudicialidade para oprosseguimento do procedimento- procº  nº 02/2016/62

Conclui-se inexistir impedimentos aoprosseguimento do procedimento dealteração à licença de loteamento(lote 1)
05-01-2017 PROPOSTA Constituição decompropriedade - artigo 54ºda Lei nº 91/95 (redação da Leinº 64/2003) - MGD30795/2016 Elaboração de proposta para reuniãode câmara



05-01-2017 PROPOSTA Constituição decompropriedade - artigo 54ºda Lei nº 91/95 (redação da Leinº 64/2003) - MGD30796/2016 Elaboração de proposta para reuniãode câmara
05-01-2017 PROPOSTA Constituição decompropriedade - artigo 54ºda Lei nº 91/95 (redação da Leinº 64/2003) - MGD30775/2016 Elaboração de proposta para reuniãode câmara
11-01-2017 Informação 003/2017 Reclamação apresentada noPortal da Queixa - atualização delocalização de prédio nas Finanças- legitimidade - registo MGD132/2017

Conclui-se não ser possível aferir alegitimidade do queixoso, pornenhum processo administrativo deedificação de habitação existir em seunome
13-01-2017 Informação 004/2017 Alvará de empreiteiro de obraspúblicas - execução de obraparticular - categorias esubcategorias de trabalhos -classe de alvará - procº nº10/2010/3587

Conclui-se que o empreiteiro de obraspúblicas pode executar qualquer obraparticular, independentemente dascategorias e subcategorias inscritas noalvará, desde que o valor dos trabalhos secontenha dentro do limite legal previstopara a classe de alvará detida13-01-2017 REUNIÃO Regulamento Municipal deUrbanização e Edificação(RMUE) Participação em reunião de técnicosdo Departamento do Urbanismo
20-01-2017 Informação manuscrita Peritagem a imóvel - resoluçãode contrato de arrendamentoentre privados - procº nº30/2013/21 Conclui-se que não constituiatribuição da autarquia a prestaçãodo serviço [peritagem] que vemrequerido pelo senhorio (SCM Fão)



23-01-2017 Informação 005/2017 Aproveitamento de elementos,ao abrigo do nº 9 do artigo 11ºRJUE, de anteriorprocedimento indeferido -procº nº 0172016/582
Conclui-se que o nº 9 do artigo 11ºRJUE não se aplica em situações deindeferimento mas apenas de rejeição(princípio da legalidade)

24-01-2017 Informação 006/2017 Auto de vistoria de salubridade- não assinatura do auto portécnico da Comissão deVistorias - consequências -procº nº 30/2016/35 
Conclui-se que não resultamconsequências, técnicas ouprocedimentais, da falta de assinaturado auto; deve o facto constar dopróprio auto [nº 6 do artigo 90º RJUE]

25-01-2017 Informação manuscrita Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - procº nº10/1988/2257
Em sede de audiência prévia o requerenteaceita as conclusões do parecer jurídico ejunta documentos comprovativos dedespesas suportadas após a entrada emvigor do RTTL; estão verificados ospressupostos do nº 4 do artigo 15º doRTTL25-01-2017 PROPOSTA Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - procº nº10/1988/2257 Elaboração de proposta a submeter areunião do órgão executivo

26-01-2017 REUNIÃO Áreas Urbanas de GéneseIlegal (AUGI)
Reunião na Câmara Municipal com aparticipação dos Diretores dos Departamentosde Urbanismo e de Planeamento, dos senhoresPresidente e Vice-Presidente da CMG, dasenhora Chefe de Gabinete do senhorPresidente e do Dr. João Fraga de Castro,advogado, representante de proprietáriointeressado em promover procedimento deAUGI em S. Pedro da Cova



26-01-2017 Informação manuscrita Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - procº nº01/2016/197 Conclui-se que estão reunidos ospressupostos materiais do nº 4 doartigo 15º do RTTL26-01-2017 PROPOSTA Pedido de redução de taxas -artigo 15º, nº 4 RTL - procº nº01/2016/197 Elaboração de proposta a submeter areunião do órgão executivoDIÁRIO DA REPÚBLICA02-11-2016 a 04-11-2016 Diário da República 42-2016 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 07-11-2016 a 11-11-2016 Diário da República 43-2016 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 14-11-2016 a 18-11-2016 Diário da República 44-2016 Não foi publicada legislaçãoem matéria urbanística 21-11-2016 a 25-11-2016 Diário da república 45-2016 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 28-11-2016 a 02-12-2016 Diário da República 46-2016 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 05-12-2016 a 09-12-2016 Diário da República 47-2016 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 12-12-2016 a 16-12-2016 Diário da República 48-2016 Decreto-Lei nº 83/2016 Aprova o serviço público de acesso universal e gratuito ao Diário da República



19-12-2016 a 22-12-2016 Diário da República 49-2016 I. Aviso (extrato) nº 15850/2016                                   II. Decreto-Lei nº 85/2016         III. Despacho Normativo nº 15/2016        
I. Projeto de Regulamento do Arquivo Municipal de Gondomar                         II. Altera o regime da administração financeira do Estado e do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas                       III. Aprova o Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República 

23-12-2016 a 30-12-2016 Diário da República 50-2016 I. Lei nº 42/2016                       II. Portaria nº 343/2016         III. Regulamento nº 1126/2016
I. Orçamento do Estado para 2017       II. Institui e define o procedimento de submissão automática para publicação e depósito dos atos mencionados nos artigos 12.º e 13.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN)                    III. Regulamento Disciplinar da Ordem dos Engenheiros02-01-2017 a 06-01-2017 Diário da República 01-2017 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 09-01-2017 a 13-01-2017 Diário da República 02-2017 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 16-01-2017 a 20-01-2017 Diário da República 03-2017 Não foi publicada legislação em matéria urbanística 23-01-2017 a 31-01-2017 Diário da República 04-2017 Decreto-Lei nº 14/2017 Altera o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e define as estruturas que asseguram o seu funcionamento

Manuel PachecoMunicípio de Gondomar, 01 de fevereiro de 2017                                                            O Dirigente Intermédio de 3º grau, 
MANUEL ANTÓNIO 
DOS SANTOS PACHECO

Assinado de forma digital por MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS 
PACHECO 
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, 
ou=Assinatura Qualificada do Cidadão, sn=DOS SANTOS PACHECO, 
givenName=MANUEL ANTÓNIO, serialNumber=BI074073443, 
cn=MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS PACHECO 
Dados: 2017.02.01 17:35:46 Z



      
  

 P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt    Setor de Equipamento 

RELATÓRIO ATIVIDADES PARQUE AUTOMÓVEL NOVEMBRO/DEZEMBRO2016 e JANEIRO2017 PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO EQUIPAMENTO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE SERVIÇO PRESTADO 02-11-2016 a 03-11-2016 Máquina giratória    Camião Abertura de vala para colocação de coletor de águas pluviais na Rua de S. Miguel (S. Cosme) Melhoria da rede de condução de águas pluviais 02-11-2016 a 08-11-2016 Máquina rastos  Cilindro Proteção Civil/Limpeza e regularização de caminhos florestais (Caminho das Quintas 1) Foz do Sousa Melhoria de acessos para proteção, prevenção e combate aos incêndios da Floresta. 07-11-2016 a 16-11-2016 Máquina giratória    Camião Limpeza e remoção de cubos no depósito de materiais em S. Pedro da Cova Organização depósito de materiais. 14-11-2016 a 15-11-2016 Máquina rastos  Cilindro Proteção Civil/Limpeza e regularização de caminhos florestais (Caminho das Quintas 2) Foz do Sousa Melhoria de acessos para proteção, prevenção e combate aos incêndios da Floresta. 16-11-2016 a 17-11-2016 Máquina rastos  Cilindro Proteção Civil/Limpeza e regularização de caminhos florestais (Caminho da Fábrica) Foz do Sousa Melhoria de acessos para proteção, prevenção e combate aos incêndios da Floresta. 21-11-2016 a 23-11-2016 Máquina rastos  Cilindro Proteção Civil/Limpeza e regularização de caminhos florestais (Caminho da Cavada/Jancido) Foz do Sousa Melhoria de acessos para proteção, prevenção e combate aos incêndios da Floresta. 



      
  

 P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt    Setor de Equipamento 

24-11-2016 a 25-11-2016 Máquina rastos  Cilindro Proteção Civil/Limpeza e regularização de caminhos florestais (Caminho da Cavada Velha/Jancido) Foz do Sousa Melhoria de acessos para proteção, prevenção e combate aos incêndios da Floresta. 28-11-2016 a 29-11-2016 Máquina rastos  Cilindro Proteção Civil/Limpeza e regularização de caminhos florestais (Caminho da Capela/Jancido) Foz do Sousa Melhoria de acessos para proteção, prevenção e combate aos incêndios da Floresta. 12-12-2016 a 22-12-2016 Máquina Giratória Reparação de coletor de águas pluviais na Urbanização da Encosta do Douro (S. Cosme) Melhoria da rede de condução de águas pluviais 27-12-2016 a 30-12-2016 Máquina Giratória Camião Desaterro para construção da Associação de Apoio ao Deficiente (Baguim do Monte) Participação Autárquica na melhoria de condições de apoio social. 03-01-2017 a 18-01-2017 Máquina Giratória  Máquina retro Substituição de manilhas do coletor de águas pluviais na Urbanização da Encosta do Douro (S. Cosme) Melhoria da rede de condução de águas pluviais 19-01-2017 a 24-01-2017 Máquina Giratória Máquina retro Reparação do coletor de águas pluviais na Rua Centro Republicano Pádua Correia (Valbom) Melhoria da rede de condução de águas pluviais 
01-11-2016 a 31-01-2017 Autocarros 126 Cedências autocarros para levar a efeito vários programas organizados pela Câmara Protagonização de várias iniciativas  de índole social, cultural e pedagógica direcionadas às crianças, jovens e idosos do Município. 



      
  

 P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt    Setor de Equipamento 

01-11-2016 a 31-01-2017 Autocarros 15 Cedências de autocarros a Instituições de Ensino Proporcionar aos alunos alargamento dos conhecimentos através de "visitas culturais".  01-11-2016 a 31-01-2017 Autocarros 10  Cedências de autocarros a Associações Folclóricas e Musicais Participação Autárquica nas deslocações aos locais de atuação.  01-11-2016 a 31-01-2017 Autocarros 40  Cedências de autocarros a Instituições Desportivas Colaboração Autárquica para a participação nas atividades desportivas 01-11-2016 a 31-01-2017 Autocarros 07 Cedências de autocarros às Juntas de Freguesia Apoio Autárquico nas iniciativas Culturais e Recreativas das Juntas de Freguesia,  01-11-2016 a 31-01-2017 Autocarros 07 Cedências de autocarros a Instituições Sociais, Culturais e Recreativas Apoio Autárquico no desenvolvimento de ações sociais, culturais e recreativas. 01-11-2016 a 31-01-2017 Autocarros 10 Cedências de autocarros a Instituições várias Colaboração Autárquica na realização de passeios/convivios diversificados.        O Coord. Técnico          (António Silva)  



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOnovembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Instalação do arquivo da escola do Crasto para a escola da Covilhã (S. Pedro da Cova) Instalação e ordenação de milhares dedocumentos/processos/livros que foram transferidos. Trabalho em desenvolvimento. Eficácia na pesquisa e disponibilização dosdocumentos.novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Registo, higienização e acondicionamento - arquivo (instalações da biblioteca) Registo, higienização e acondicionamento de 145processos de obras particulares e 408 registos deexpediente diverso (cópias e certidões). Trabalho empermanente atualização. Preservação física, recenseamento edisponibilização imediata dos documentos,quando necessários a título de prova.novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Pedidos de documentos 193 pedidos internos. Satisfação de necessidades internas e externas, atítulo de prova ou com intuito de investigação .novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Conferência e instalação de processos de Recursos Humanos (processos inativos) Organização de processos de pessoal no depósito dacâmara municipal (50 processos). Eficácia na pesquisa e disponibilização dosdocumentos.
novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Conferência e reinstalação de processos de Obras Particulares

Reorganização de processos relativos a loteamentos:confirmação de n.º de processo e cota atribuída,acondicionamento quando necessário, reinstalação,de forma a optimizar o espaço disponível em estante.Foram verificados até ao momento 750 processos. Aumenta a eficácia na pesquisa e disponibilizaçãodos documentos, racionaliza o espaço disponível,higieniza o espaço.

ARQUIVO



novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Aplicação do Plano de Classificação para as Autarquias Locais Apoio ao diversos serviços da câmara na aplicação databela de classificação conforme à Macro EstruturaFuncional. Transversalidade e interoperabilidade semântica.Promoção de uma única estrutura para classificare organizar a documentação do setor público.novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Fábrica Gondomarinho Continuação do trabalho de análise documental. Valorização de arquivos privados concelhios.novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Atendimento a estudantes e investigadores Apoio a estudantes e investigadores que recorrem ao gabinete, na pesquisa de elementos sobre património cultural. Satisfação das necessidades do público.novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017 Projeto "Serras do Porto" Participação nas reuniões do grupo de trabalho,e investigação na área do Património Cultural Disseminação da cultura local.
novembro e dezembro de 2016; janeiro de 2017

Visitas guiadas ao edifício dos Paços do Concelho,  à Casa Branca de Gramido, e à Igreja e Estação de Caminhos de Ferro de Rio Tinto Visitas no âmbito do programa "Percursos d'Ouro". Total: 427 alunos no edifício dos Paços do Concelho; 162 na Casa Branca e 61  em Rio Tinto. Divulgação das instituições municipais.

                                                                                                                                        PATRIMÓNIO CULTURAL



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADONOVEMBRO6 de Novembro - domingo - AUMG Orfeão de Gondomar - Festival de Outono Encontro Coral Afluência  155 11 Novembro - sexta - AUMG Companhia de teatro Inskené Assinatura protocolar da companhia residente Afluência  20012 Novembro - sábado - AUMG Coro Feminino do Conservatório de Vale do Sousa Concerto Coral Afluência 18019 de Novembro - sábado - AUMG Corais D´Ouro Encontro Coral Afluência 24122 de Novembro - terça - AUMG Gondomar Social Palestra Social Afluência 4024 de Novembro - quinta - AUMG Secretário de Estado da Educação Conferência Afluência 24125 de Novembro - sexta - AUMG Conta-me Histórias - Vozes da Rádio Concerto Afluência 24126 de Novembro - sábado - AUMG Corais D´Ouro Encontro Coral Afluência 20027 de Novembro - domingo - AUMG Magna Teatro Musical Afluência 18529 de Novembro - terça - AUMG Espetáculo de Marionetas - Educação Espetáculo de Marionetas Afluência 12030 de Novembro - quarta - AUMG Concerto Acústico da Escola de Música Vai Avante Tributo aos "Resistência" Afluência 241DEZEMBRO2 de Dezembro - sexta Academia Costa Cabral Recital Afluência 1403 de Dezembro - sábado Corais D´Ouro Encontro Coral Afluência 200 4 de Dezembro -domingo I Gala Anual do Clube União Fanzerense Gala Afluência 1206 de Dezembro - terça II Fórum da Juventude Palestra Social e Debate Afluência 457 de Dezembro - quarta Apresentação da Programação da Cidade Europeia do Desporto Apresentação de Projecto Afluência 2418 de Dezembro - quinta Festival de Teatro - Vai Avante Teatro Afluência 1909 de Dezembro - sexta Nova Terra Concerto de Abertura  Afluência 19510 de Dezembro - sábado Corais D´Ouro Encontro Coral Afluência 200

SETOR/SERVIÇO



11 de Dezembro - domingo Corais D´Ouro Encontro Coral Afluência 15014 de Dezembro - quarta Santa Casa da Misericórdia de Gondomar Festa de Natal Afluência 10015 de Dezembro - quinta Universidade Sénior de Gondomar Festa de Natal Afluência 22016 de Dezembro - sexta Festa de Natal - Cruz Vermelha Festa de Natal Afluência 24017 de Dezembro - sábado Orfeão de Gondomar - Festa de Natal Festa de Natal Afluência 18518 de Dezembro - domingo Associação 10 de Junho Festa de Natal Afluência 24119 de Dezembro - segunda  Social Palestra Social Afluência 3521 de Dezembro - quarta Academia Pausa Festa de Natal Afluência 24122 de Dezembro - quinta Academia Pausa Festa de Natal II Afluência 24127 de Dezembro - terça Social Grupo de ajuda mútua Afluência 2529 de Dezembro Biblioférias Cinema Afluência 18                                       JANEIRO 7 de Janeiro - sábado XXIII Encontro de Janeiras - Rancho Regional de Fânzeres Encontro de Janeiras Afluência 1908 de Janeiro - domingo Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins Concerto de Ano Novo Afluência 24114 de Janeiro - sábado Festival de Teatro - Vai Avante Teatro Afluência 19015 de Janeiro - domingo Centro Popular de Trabalhadores "Os Cruzadores de Fânzeres" Encontro de Dança Afluência 24128 de Janeiro António Zambujo Concerto Afluência 241



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO
14 de janeiro Apresentação de livro "Animais excecionais" de Filipa Costa
novembro Exposição documental "Não se perca a intenção de jornada" da Ala Nun'Alvaresnovembro, dezembro Exposição de fotografia "Foto & Grafia - Entre a Luz e a Poesia" de Manu novembro, dezembro Exposição de trabalhos "Chapéus há muitos" dos utentes da Santa casa da Misericórdia de Gondomardezembro Presépio Presépio de Natal pela Associção das Donas de Casa de Gondomar
3 de novembro Visita guiada e hora do conto Centro Escolar da Lourinha5 de novembro Hora do Conto "Sábados a Contar" "A verdadeira história do Capuchinho" de A. R. Almodóvar5 de novembro Hora do Conto "Bebéteca" "Orelhas de borboleta" de Luísa Aguiar e André Neves

Promoção do Livro e da Leitura
 Exposições

Serviço Educativo

BIBLIOTECA MUNICIPAL



11, 12 de novembro Atelier Atelier Especial de S. Martinho12 de novembro Sessão de cinema infantil Exibição do filme "Doutora Brinquedos - Vamos ao checkup"19 de novembro Sessão de cinema infantil Exibição do filme "Anastasia"26 de novembro Hora do Conto "Sábados a Contar" "A verdadeira história do Capuchinho" de A. R. Almodóvar e Marc Taeger26 de novembro Hora do Conto "Bebéteca" "Orelhas de borboleta" de Luísa Aguiar e André Neves25 de novembro Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 de Valbom29 de novembro Visita guiada e hora do conto Jardim-de-Infância Ramiolé3 de dezembro Hora do Conto "Sábados a Contar" "Alfabeto dos sentimentos" de Aline3 de dezembro Hora do Conto "Bebéteca" "Sabes, Maria, o Pai natal não existe" de Rita Taborda Duarte10 de dezembro Sessão de cinema infantil Exibição do filme "Lego"12 de dezembro Visita guiada e hora do conto Centro Escolar da Baguim13 de dezembro Visita guiada e hora do conto Escola EB 2/3 de Gondomar13 de dezembro Visita guiada e hora do conto Escola EB 1 do Seixo17 de dezembro Sessão de cinema infantil Exibição do filme "Natal mágico"19 de dezembro Visita guiada e hora do conto Sala de Estudo Soutinho29 de dezembro Visita guiada e hora do conto Sala de Estudo Química o Saber



6 de janeiro Visita guiada e hora do conto Escola Secundária de Rio Tinto6 de janeiro Visita guiada e hora do conto Centro Escolar de Gondomar7 de janeiro Hora do Conto "Sábados a Contar" "Babushka" de Sandra Ann Horn7 de janeiro Hora do Conto "Bebéteca" "Stella a Rainha da Neve" de Marie Louise Gay13 de janeiro Visita guiada e hora do conto Centro de Reabilitação da Areosa14 de janeiro Sessão de cinema infantil Exibição do filme "Tarzan"16 de janeiro Visita guiada e hora do conto Escola EB1 da Venda Nova21 de janeiro Sessão de cinema infantil Exibição do filme "O Corcunda de Notre Dame"25 de janeiro Visita guiada e hora do conto Centro Escolar da Mó26 de janeiro Visita guiada e hora do conto Escola EB1 da Traina28 de janeiro Hora do Conto "Sábados a Contar" "Babushka" de Sandra Ann Horn28 de janeiro Hora do Conto "Bebéteca" "Stella a Rainha da Neve" de Marie Louise GayCedências de espaços da Biblioteca a outros serviços/entidades

19 a 30 de dezembro Programa "Férias na Biblioteca - Natal 2016" Ateliers de culinária, escrita criativa, informática e expressão plástica e musico-teatral.  Workshops de Cultura Chinesa e Francesa; Circo; Teatro; Patinagem  no Gelo



novembro, dezembro, janeiro Reunião CPCJ de Gondomarnovembro, dezembro, janeiro Reunião Núcleo Local de Inserçao8, 15 e 22 de novembro Encontro Conversas à Terça-Feira "Casamento Reais Ibéricos"22 de novembro Reunião Bibliotecas Escolares do Concelho de Gondomar24 de novembro Reunião Reunião com técnicos de várias instituições24 de novembro Encontro Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência21 de dezembro Assembleia Assembleia Municipal29 de dezembro Assembleia Assembleia geral do CCD18 de janeiro Assembleia Tomada de Posse dos Orgãos do CCD
novembro Serviços da Biblioteca Total de Entradas/Utilizaçõesdezembro Serviços da Biblioteca Total de Entradas/Utilizaçõesjaneiro Serviços da Biblioteca Total de Entradas/Utilizações
novembro Empréstimo Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)dezembro Empréstimo Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

Entrada de Público
Serviço de Empréstimo 



janeiro Empréstimo Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)
novembro Renov. e devol. BMG dezembro Renov. e devol. BMGjaneiro Renov. e devol. BMG
novembro, dezembro, janeiro Empréstimo PC's Todas as secções
novembro, dezembro, janeiro Todos os serviços Novas inscriçõesDe 2005 a janeiro de 2017 Todos os serviços Número total de inscrições
De 2005 a 2017 CD-AudioDe 2005 a 2017 CD-Rom / DVD RomDe 2005 a 2017 DVD MusicalDe 2005 a 2017 DVD -Vídeo

Fundo documental da Biblioteca

Renovações e Devoluções

Utilizadores Inscritos
Utilização de PC's



De 2005 a 2017 MonografiasDe 2005 a 2017 PeriódicosTodas as categorias
O/A responsável



IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
N.º estimado de participantes: 50
N.º estimado de visitantes: 150N.º estimado de visitantes: 200N.º estimado de visitantes: 150 kN.º estimado de visitantes: 200
Nº. estimado de participantes: 26Nº. estimado de participantes: 7Nº. estimado de participantes: 6



Nº. estimado de participantes: 10Nº. estimado de participantes: 5Nº. estimado de participantes: 6Nº. estimado de participantes: 5Nº. estimado de participantes: 6Nº. estimado de participantes: 20Nº. estimado de participantes: 10Nº. estimado de participantes: 5Nº. estimado de participantes: 32Nº. estimado de participantes: 5Nº. estimado de participantes: 27Nº. estimado de participantes: 19Nº. estimado de participantes: 29Nº. estimado de participantes: 4Nº. estimado de participantes: 32Nº. estimado de participantes: 17



Nº. estimado de participantes: 20Nº. estimado de participantes: 25Nº. estimado de participantes: 8Nº. estimado de participantes: 6Nº. estimado de participantes: 25Nº. estimado de participantes: 6Nº. estimado de participantes: 50Nº. estimado de participantes: 8Nº. estimado de participantes: 38Nº. estimado de participantes: 40Nº. estimado de participantes: 6Nº. estimado de participantes: 5

Nº. estimado de participantes: 20



N.º estimado de participantes: 30N.º estimado de participantes: 30N.º estimado de participantes: 80N.º estimado de participantes: 20N.º estimado de participantes: 20N.º estimado de participantes: 50N.º estimado de participantes: 55N.º estimado de participantes: 20N.º estimado de participantes: 100
N.º de utilizadores:  3.078N.º de utilizadores:  2.603N.º de utilizadores: 3.563
N.º de empréstimos: 633N.º de empréstimos: 587



N.º de empréstimos: 735
N.º total: 1.293N.º total: 1.202N.º total:  1.576
 N.º de empréstimos: 2.211Total de empréstimos: 4.998
N.º de novos utilizadores: 114N.º  total de utilizadores: 7.251
Total: 1.546Total: 63Total: 83Total: 2.326



Total: 35.326Total: 128Total do fundo documental: 39.472



1 de Novembro Bombeiros Voluntários de Gondomar S/ Informações S/ Informações5 de Novembro Bombeiros Voluntários de Gondomar S/ Informações S/ Informações6 de Novembro Bombeiros Voluntários de Gondomar S/ Informações S/ Informações3 de Dezembro a 8 de Janeiro Pista de Gelo "Monte Crasto Magico "Org. CMG e Confraria" Diversão numero não encontrado devida a elevada participação 22 de Janeiro Trail da Filigrana/CED2017 Trail numero não encontrado devida a elevada participação
3 a 18 de Dezembro Monte Crasto Magico "Org. CMG e Confraria" Festa de Natal numero não encontrado devida a elevada participação
Até 4 de Dezembro Exposição Ilda Relvas Exposição 123 pessoas13 de Novembro Musica com Bebés & Papas Concerto 60 pessoas10 de Dezembro Nova Terra - Apresentação oficial e inauguração de espetaculos Apresentação 80 pessoas11 de Dezembro Musica com Bebés & Papas Concerto 67 pessoas10 de Dezembro a 14 de Janeiro de 2017 Inauguração exposição Arts Jorge Cunha Apresentação 120 pessoas16 de Dezembro Assembleia Geral Agência Energia Porto Reunião 30 pessoas07 de Janeiro a 12 de Fevereiro Golfinhos da Casa Branca "Menssageiros da Árvore, NOVATERRA" Diversos S/ Informações08 de janeiro Musica com Bebés & Papas Concerto 60 pessoas28 de Janeiro a 26 de Fevereiro Exposição Colectiva de Pintura e Escultura Exposição 75 Pessoas29 de janeiro Musica de Câmara "Recital pela A.M.C.C. Concerto 55 pessoas

26 e 27 de Novembro IV Festival de Bandas de Bandas de Musica Festival 3000 Pessoas6 de Janeiro 2º Festival de Musica "BANDA SINFÓNICA Portuguesa" Salão paroquial Fânzeres Concerto 180 pessoas7 de Janeiro 2º Festival de Musica "Concerto Patr´cia Quinta, Pedro Telles Miguel Oliveira" Igreja Paroquial de Fânzeres Concerto 130 pessoas14 de Janeiro 2º Festival de Musica "SONDESEU ORQUESTRA FOLK" Salão paroquial Fânzeres Concerto 150 pessoas15 de Janeiro 2º Festival de Musica "Sesquialterra, Grupo Quinhentista e Seiscentista da ESMAE" Igreja de São Pedro da Cova Concerto 140 pessoas20 de Janeiro 2º Festival de Musica "Orquestra Filarmonica" Igreja de São Pedro da Cova Concerto 140 pessoas21 de Janeiro 2º Festival de Musica "Vento Norte - Ensemble de Saxofones da ESMAE e Escola de Musica da Associação Leões do Ramalho" Seminário P. Dehon Fânzeres Concerto 140 pessoas
Até 4 de Dezembro Exposição António Sampaio - Lugares No Atelier Exposição 284 pessoas10 de Dezembro a 16 de Janeiro de 2017 Dulce Barata Feyo " De um cero jardim fora do tempo" Exposição 271 pessoas

Divisão da Cultura/Auditório Municipal Exposições

Divisão da Cultura/Souto Apoio

Divisão da Cultura/Monte CrastoDivisão da Cultura/Casa Branca

Divisão da Cultura/Apoio a Eventos e Eventos no Exterior



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Novembro, dezembro e janeiro Agenda Cultural Compilação de informação, acompanhamento e expedição via ctt/envio via digital da Agenda Cultural de Gondomar - meses assinalados 5000 exemplares/mês + versão digitalNovembro, dezembro e janeiro Newsletter Cultural Elaboração e divulgação de Newsletter com sugestões/informação cultural Divulgação dos eventosNovembro, dezembro e janeiro Atividades Diversas Apoio a diversas atividades, com trabalho de menor relevância Atividades do Pelouro e de entidade diversasNovembro IV Festival de Bandas de Música Elaboração de material de apoio ao festival, acompanhamento da produção, respetiva divulgação e  distribuição física e digital. Atividade do Pelouro em parceria com a Banda Sinfónica Portuguesa e AMCCNovembro Concerto Coro Feminino Conservatório Vale do Sousa Elaboração de material de divulgação e respetiva distribuição física e digital Apoio à organização e divulgação do eventoNovembro Conversas Concerto Vozes da Rádio Acompanhamento da produção do material de divulgação. Elaboração de bilhética Atividade do Pelouro.Novembro Exposição Foto&grafia "Entre Luz e Poesia", fotografia de Manu Elaboração de material de divulgação e de apoio à exposição e respetiva distribuição física e digital Atividade do PelouroNovembro Teatro Natal Grinch Apoio logístico. Elaboração de bilhética. Apoio e divulgação do eventoNovembro XIV Corais D´Ouro Elaboração de material de apoio ao evento, de divulgação e respetiva distribuição física e digital Atividade do Pelouro em parceria com o Grupo Coral Senhor dos AflitosDezembro Esptáculo A melhor Prenda de Natal Apoio logístico. Elaboração de bilhética. Divulgação do evento. Apoio à Academia PausaDezembro III Festival de Plectro Acompanhamento da produção do material de divulgação. Impressões e divulgação fisíca e digital Apoio e divulgação do evento em parceria com a OPGB - Associação Cultural de PlectroDezembro Recital AMCC Elaboração de material de divulgação e respetiva distribuição física e digital Apoio e divulgação do evento. Parceria com a Academia de Música de Costa CabralDezembro Exposição "Gramido", de Jorge Cunha Elaboração de material de divulgação e de apoio à exposição e respetiva distribuição física e digital Atividade do PelouroDezembro Exposição de Pintura de Dulce Barata Feyo Apoio logístico. Divulgação do eventoDezembro Mensageiros da Terra Elaboração de material de divulgação e respetiva distribuição física e digital Divulgação do eventoDezembro Monte Crasto Mágico Apoio logístico. Elaboração de sinalética. Divulgação do evento. Dezembro Postal de Natal Elaboração do Postal de Natal da Cultura Boas FestasDezembro Arte e Ato - 6.º Encontro de Teatro Amador Apoio logístico Apoio à ASRCBF Vai AvanteJaneiro XXIII Encontro Nacional de Janeiras Cidade de Gondomar Elaboração de material de apoio ao evento, de divulgação e respetiva distribuição física e digital Atividade do Pelouro em parceria com o Rancho Regional de FânzeresJaneiro Concurso de Prespépios e Concerto de Ano Novo Elaboração de material de apoio ao evento, de divulgação e respetiva distribuição física e digital Apoio à Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar e divulgação do eventoJaneiro Exposição de Priscila Cunha Apoio logístico Atividade do PelouroJaneiro Apresentação do livro "Animais Excecionais" Apoio logístico Atividade do PelouroJaneiro Concerto António Zambujo Apoio logístico. Elaboração de bilhética. Atividade do PelouroJaneiro Exposição Arte Contemporânea Apoio logístico Atividade do PelouroJaneiro Recital AMCC Apoio logístico Atividade do Pelouro, em parceria com a Academia de Música de Costa Cabral
Novembro/dezembro/janeiro STCP –Ca pa ha Wi Fi Cedência de espaços institucionais Apoio aos STCP/DivulgaçãoNovembro Festival Internacional de Marionetas do Porto Cedência de espaços institucionais DivulgaçãoNovembro God Save The Queen Cedência de espaços institucionais Apoio ao Multiusos de Gondomar/DivulgaçãoNovembro/dezembro Panda e os Caricas Cedência de espaços institucionais Apoio ao Multiusos de Gondomar/Divulgação
Novembro/dezembro/janeiro Programa de Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo Acompanhamento dos dossiers individuais - pagamento de apoios. Atividade do Gabinete - Apoio ao Associativismo Cultural e RecreativoNovembro/dezembro/janeiro Cadastro Municipal do Movimento Associativo Manutenção/Atualização Atividades do GabineteNovembro/dezembro/janeiro Expediente Receção e andamento do expediente Atividades do Gabinete

GABINETE DA CULTURAMaterial de Divulgação

 Cedência de Mobiliário Urbano (Mupis + GT)

Atividades do Gabinete



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA 
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO 
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
IMPACTO/RESULTADO DA 

ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

18‐novembro‐2016 das 21h00 às 24h
Exposição do Acervo da 
Junta de Freguesia de Rio 

Tinto

Inauguração da Exposição do 
Acervo da Junta de Freguesia de 

Rio Tinto
100 espectadores

24‐novembro‐2016 das 14 às 18h
Encontro a dinamizar por 
parte do Movimento de 
defesa da vida (MDV)

seminário orgaizadp pela Rede 
Social da CM Gondomar

90 visitantes

24‐novembro‐2016 das 21h às 24h
Recital cavaquinho e viola 

braguesa‐ Francisco 
Gouveia

Recital de Guitarras organizado 
pela Universidade Sénior de Rio 

Tinto

80 espectadores

26 novembro 2016 ‐ 10h às 19h
workshop de danças 

africanas

Workshop organizado pela 
Associação Nova Terra

50 participantes

27 novembro de 2016 ‐ 10h às 19h
workshop de danças 

africanas

Workshop organizado pela 
Associação Nova Terra

51 participantes

07 dezembrode 2016 das 14h às 17h Audição de Natal 
Audição de Natal do Jardim 

Infantil de Soutelo
60 espectadores

SETOR/SERVIÇO



8 dezembro de 2016 das 21h às 24h Audição de Natal 
Audição de Natal do Orfeão de 

Gondomar
120 espectadores

11 dezembro de 2016 das 14h às 19h
Apresentação pública da 
Associação Nova Terra

Apresentação pública da 
Associação Nova Terra

300 visitantes

13 dezembro de 2016 das 14h às 19h
Cerimónia de Entrega de 
Vales do Natal Solidário

Cerimónia de Entrega de Vales 
pelo Exmo Senhor Presidente da 

CM Gondomar

200 participantes

17 dezembro de 2016 das 14h às 19h Concerto do Arco do Bojo Concerto do Arco do Bojo 100 espectadores

27 dezembro de 2016 das 10h às 24h
Workshop de Guitarras e 

Bandolins

Workshop da Associação Cultural 
Plectro – Orquestra Portuguesa de 

Guitarras e Bandolins
151 espectadores

28 dezembro de 2016 das 10h às 24h
Workshop de Guitarras e 

Bandolins

Workshop da Associação Cultural 
Plectro – Orquestra Portuguesa de 

Guitarras e Bandolins
152 espectadores

29 dezembro de 2016 das 10h às 24h
Workshop de Guitarras e 

Bandolins

Workshop da Associação Cultural 
Plectro – Orquestra Portuguesa de 

Guitarras e Bandolins
153 espectadores

13 janeiro de2017 ‐ 21h às 24h
Exposição de Pintura 

Priscila Cunha

Inauguração da Exposição dde 
Pintura Priscila Cunha organizado 
pelo Peloudo da Cultura da CM 

Gondomar

55 participante

27 de Janeiro de 2017 ‐ 21h às 24h
Conferencia 'O 31 de 
Janeiro de 1891'

Ciclo de Tertulias da Junta de 
Freguesia de Rio Tinto

75 espectadores



PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE OU                   SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADOPareceres de processos, InformaçõesInternas, Certidões, Audiências aosMunicipes.Acompanhamento na CCDRN da propostade transposição de normas do POACL parao PDM de Gondomar.Proposta de Correção Material do PlanoDiretor Municipal. Aprovada emDeliberação de Câmara em 7 de dezembrode 2016Preparação de Processo para publicação emDiário da Republica da Proposta daCorreção Material do Plano DiretorMunicipal.1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Estudos e Acessibilidades Informações no âmbito das ViaEstruturantes e Linha do Metro. Pareceres de processos, InformaçõesInternas, Certidões, Audiências aosMunicipes.1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Sistema de Informação Geográfica No âmbito da Cartografia e SIG. Atualizações dos dados georeferênciados.
1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Sistema de Informação Geográfica Aplicação EPL, GU e WEB. Gestão de toda a informação geográfica dasaplicações de emissão de plantas, gestãourbanística e webPDM e webEPL para anova plataforma das aplicações. Eatualização da base de dados geográfica.1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Bases de Dados No âmbito dos PMOT's Catalogação de todos os CD's de dados ebackup existentes neste Gabinete, comopção de pesquisa. Registo informático dasaudiências.Colaboração na elaboração de Plantas deLocalização e dos PMOT´s, no âmbito dasCandidaturas Comunitárias.Colaboração na elaboração do Processo deCandidatura ao Projeto "Intercetor de RioTinto".Setor Património Fornecimento de elementos no âmbito daToponímia.Gabinete de Apoio à Presidência Colaboração na elaboração de informações e trabalhos de diferentes áreas.Divisão de Desenvolvimento Económico Análise de loteamento de Valchão parafutura Zona Industrial. Estudos de possiveisZonas Industriais de acordo com o PDM.
1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Colaboração com outros Setores do Municipio

Gabinete de Estudos Estratégicos

Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT's) Informação ao abrigo dos PMOT's. PlanoDiretor Municipal, Plano de Pormenor dasPedreiras-Triana, Plano de Pormenor deBoialvo e Plano de Ordenamento daAlbufeira de Crestuma-Lever.

GABINETE DE PLANEAMENTO E SIG
1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro 2017



1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 SIG - Sistemas de Informação Geográfica Participação no grupo de trabalho noâmbito da AMP. Preparação dos elementos geográficos paradisponibilização à AMP. Acompanhamentodo processo.1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Parque das Serras do Porto Participação no grupo de trabalho doprojecto "Parque das Serras do Porto",formado pelos Municipios de Valongo,Paredes e Gondomar. Acompanhamento do processo.
1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da AMP PAMUS Participação no grupo de trabalho doPlano de Ação de Mobilidade UrbanaSustentável da AMP PAMUS , formadopelos Municipios da AMP. Acompanhamento do processo.
1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Estrada da Circunvalação Participação no grupo de trabalhoformado pelos Municípios de Gondomar,Maia, Porto e Matosinhos. Acompanhamento do projeto no âmbitoAMP.1 de novembro a 31 dezembro de 2016 e de 1 a 31 de janeiro de 2017 Áreas de Reabilitação Urbana - ARUs Contrato ARUs ???O/A responsável
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TURISMOPERIODO 
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA 

ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO BREVE DESCRIÇÃO
IMPACTO/RESULTADO DA 

ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

novembro/dezembro/janeiro Gestão da Loja Interativa de Turismo A Loja Interativa de Turismo de Gondomar, instalada na Casa Branca de Gramido,  funciona das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, de segunda a domingo. Além da informação prestada por trabalhadores do turismo com o apoio equipamentos interativos o Turismo proporciona, naquele espaço, uma mostra permanente de filigranas e  talha. Apoio ao visitante/Promoção Turística do Município e da Região



novembro/dezembro/janeiro Exposição do Amor à Arte
O Município de Gondomar tem desenvolvido esforços no sentido de 
valorizar e divulgar u  dos í o es do o elho, a Filigra a de 
Go do ar . No â ito das o e orações do Dia de S. Vale ti  (Dia dos Namorados), o Gabinete do Turismo promove  este produto, desde 2016, através de uma exposição de corações de filigrana na Loja Interativa de Turismo de Gondomar, lançando o repto aos artesãos do Município. Cada artesão que aderiu à iniciativa comprometeu-se a expor 2 corações de filigrana, um tradicional e outro contemporâneo. Artesãos aderentes  António Marinho, Lda.; António Martins de Castro & Filhos, Lda.; António Oliveira Cardoso; Arpa - Artigos de Ourivesaria; Cindor; Classic Silver Unipessoal; Conceição Neves - Filigree & Jewelery; José Alberto Castro Sousa; Luís Fernando Cardoso; Manuel Fernando Oliveira;  Topázio - Ferreira Marques & Irmãos, SA e  Só Ouro - Artigos de Ourivesaria, Lda.

Promoção das Artes e Oficios

novembro/dezembro/janeiro Exposição "A Alquimia da Filigrana" Trata-se de uma exposição com peças cedidas a título gracioso por ourives do Municipio, para integrar o espólio municipal dedicado à ourivesaria de Gondomar. Promoção da Ourivesaria de Gondomar
novembro/dezembro/janeiro Inserção da Agenda Cultural na Plataforma da TPNP O Turismo procede, mensalmente à inserção  na plataforma da LIT, das informações constantes na Agenda Cultural do Município. O objetivo é promover a visibilidade das iniciativas constantes da Agenda Cultural de Gondomar.



novembro/dezembro/janeiro Monitorização das entradas na Loja Interativa de Turismo
Através do atendimento ao turista/visitante, o Turismo assegura a adequada informação turistica e ou generalizada, procurando motivar os visitantes a conhecer os principais pontos  turistico-culturais de Gondomar. A base estatística que permite monitorizar a afluência de cidadãos é feita através do preenchimento diário de um mapa de registo de entradas. No período em análise, procuraram informações na Loja Interativa de Turismo 798 pessoas, sendo 13 estrangeiros (de diversas nacionalidades) e 785 nacionais

Conhecer os interessesses dos nossos visitantes e ajustar a oferta às características da procura
novembro/dezembro/janeiro Gestão do equipamento de divulgação da Logomarca do Município O Turismo coordena a utilização das estruturas destinadas à divulgação da logomarca do Município, designadamente um "Pop-Up" e dois "Roll-Ups" Gestão de meios
novembro/dezembro Participação em reuniões de trabalho para elaboração de proposta de candidatura para "Abordagens integradas para a inclusão social Promover a inclusão social e combater a pobreza 
1 de novembro a 29 de dezembro Aç o p o o io al  os 

A az s do Castelo (Livraria Lello)a LIT de 
Oli ei a de Aze is

No ito da p o oç o da Rota da Filig a a,o Ga i ete do Tu is o 
e etou o ta tos o  a Li a ia Lello ue a olhe os A az s do 
Castelo a exposiç o O Rosto da Filig a a, t i as e sa e es de 
Go do a  at  o dia  de deze o. A i i iati a, ue p ete de 
efo ça  o i te io e t e as duas edilidades, t aduz-se a 

exi iç o do espólio u i ipal de ou i esa ia e das peças ais 
e le ti as e  filig a a, o te pla do de o st ações e workshops de filigrana pelos melhores filigraneiros  gondomarenses, 
de segu da a s ado das h  s h .

Refo ça  o i te io e t e as duas edilidades e promover a 
Rota da Filig a a



2 de novembro Apresentação pública dos Fins de Semana Gastronómicos do Porto e Norte e Portugal
O Município de Gondomar marcou presença na apresentação pública da IX edição dos Fins de Semana Gastronómicos Porto e Norte de Portugal, em Vila Real, nos Claustros Palácio Conde de Amarante.  Gondomar apresentou para degustação miniaturas dos bolos "Coração de Gondomar" e "Mimo D' Ouro" e o vinho verde "Gundimarus". Promoção da Gastronomia Local

7 de novembro "Rota da Filigrana" na LIT de 
Oli ei a de Aze is

Des o tage   da exposiç o Iti e a te  "O Rosto da Filig a a 
T i as e Sa e es de Go do a ", ue este e pate te a LIT de 
Oli ei a de Aze is, de  de outu o a  de o e o.

P o oç o da"Rota da Filig a a"

8 de novembro Re eç o de u  g upo e  
isita  "Rota da Filig a a"

Re eç o e a o pa ha e to de u  g upo de  pessoas do I atel  Rota da Filigrana". Ao referido grupo foi proporcionada uma visita a 
duas ofi i as pa ei as do p ojeto, o  de o st ações de t a alho ao vivo. P o oç o da"Rota da Filig a a"

9 de novembro Re eç o da C a a do 
Co io Luso B it i a

Apoio a e eç o da C a a do Co io Luso B it i a, ue efetuou visitas a empresas do municipio Promover o desenvolvimento 
e o ó i o

10 de novembro Pa ti ipaç o e  eu i o 
t i a do p ojeto "Pa ue das Serras do Porto" Esta eu i o ealizou-se o Museu Mu i ipal de Valo go e te e 

o o o jeti o ela o a  o pla o de o u i aç o e age da do Pa ue das Serras Promover a visibilidade do Projeto "Parque das Serras do Porto"
15 de novembro Envio informações sobre agenda anual de eventos 2017, para o Turismo do Porto e Norte de Portugal E.R. O Gabinete de Turismo procedeu ao envio de informações sobre eventos a realizar no Municipio de Gondomar, para serem incluidas no Roteiro de Eventos de 2017 do Norte de Portugal Promoção Turística e Cultural
18 de novembro Envio informações sobre espaços que possuem camélias, para o Turismo do Porto e Norte de Portugal O Gabinete de Turismo procedeu ao envio de informações de espaços que possuem Camélias para implementar o projeto 

Ca i ho das Ca élias  do Norte de Portugal
Promoção Turística e Cultural



18 de novembro Reu i o o  a E p esa Indice Consultores Esta eu i o te e o o o jeti o ap ese taç o de fu dos pa a o Turismo Natureza Promover o Turismo Natureza
18, 19 e 20 de novembro Feira de Natal da TPNP O TPNP realizou uma feira de Natal no Porto Welcome Center, onde 

esti e os ep ese tado o  a Rota da Filig a a e de o st aç oes 
de t a alho ao i o o  os ou i es A tó io Ca doso e J. Mo tei o

P o oç o da Rota da Filig a a

21 e 23 de novembro Reu iões so e a Capital Europeia do Desporto 2017 Reu iões o  di e sas e tidades de p epa aç o pa a as caminhadas, inseridas no programa da CED Promover o Turismo Natureza
22 de novembro Reu i o da Ba dei a Azul

Reu i o ealizada a Pó oa do a zi , pa a ap e iaç o do elató io 
de ati idades efe e tes a , ap ese taç o do ale d io pa a 

  e i fo ações so e o p o esso de a didatu a. Foi ai da 
at i uidos gala dões s p ias o  ais de  a os de a dei a azul,

Promover as praias do Municipio
24 de novembro Visita  Rota da Filig a a 

o  ope ado es tu ísti os

Visita técnica de apresentação da "Rota da Filigrana " com operadores turísticos especializados, para incluir visitas à "Rota da Filigrana" nos seus programas Promoção do produto turístico "Rota da Filigrana"
25 de novembro Envio informações sobre Jardins e Parques de Lazer, para o Turismo do Porto e Norte de Portugal E.R. O Gabinete de Turismo procedeu ao envio de informações sobre Jardins e Parques de Lazer, para elaborar uma brochura sobre o tema Promoção Turística e Cultural
28 a 30 de novembro Campanha "Neste Natal Compre + Local" Colaboração com a Divisão do Desenvolvimento Económico na visita aos comerciantes de várias freguesias do Município, explicitando as condições da campanha e na divulgação desta iniciativa que decorre na época natalicia Revitalizar, promover e dimanizar o comércio local durante a época de Natal



29 de novembro SIADAP 2013/2015 Alteração dos objetivos para as colaboradoras do Gabinete de Turismo referente ao biénio 2013/2015 (SIADAP) Normalização de conceitos e métodos de planeamento e avaliação
5 de dezembro Reunião para elaboração de video sobre "Certificação da Filigrana" No âmbito do processo de certificação da filigrana, reunimos com a empresa blasterimageworks para planearmos a execução de um video alusivo ao tema Promoção a Certificação da Filigrana
6 e 7 de dezembro Receção Dra. Graça Ramos - Portugal à Mão Visita de averiguação às oficinas de Filigrana, Gradiz; F. Ribeiro, Lda.; António Marinho e Arlindo Moura para elaboração do caderno de especificação relativo ao processo de certificação da filigrana Certificação  da Filigrana em Gondomar 
7 de dezembro Rota da Filigrana Ato inaugural da Exposição "A Alquimia da Filigrana, Técnicas e Saberes de Gondomar", a decorrer nos Armazéns do Castelo Promoção da Rota da Filigrana
8 a 10 de dezembro Campanha Promocional da Rota da Filigrana em S. Sebastian (Espanha)

O TOPAS, embaixador itinerante e interativo do Turismo do Porto e Norte de Portugal ("Tourism Office Public Auto Service"), esteve em S. Sebastian e numa campanha promocional do Porto e Norte de Portugal e estivemos representados com a Rota da Filigrama, 
at a s da e iss o do ideo da Rota da Filig a a, ate ial 
p o o io al e u  o aç o e  filig a a de  da e p esa J. monteiro e Filhos, Lda.

P o oç o Tu ísti a de Go do a  e do Porto e Norte de Portugal
12 de dezembro CED 2017 Reunião de trabalho, para levantamento de trilhos para elaboração de programas de caminhadas, no âmbito da CED 2017 Promoção do Turismo Natureza



14 e 15 de dezembro CED 2017 No âmbito da CED, efetuou-se o reconhecimento de diversos trilhos, para listar necessidades com vista à sua manutenção, tornam-os apetecíveis como produtos de turismo natureza Promoção do Turismo Natureza
16 de dezembro Roteiro Gastronómico Reunião com a Atual Gest para delinear procedimentos e agendar data para a apresentação do Roteiro Gastronómico Promoção da Gastronomia Local
29 de dezembro Aç o p o o io al  os 

A az s do Castelo (Livraria Lello)a LIT de 
Oli ei a de Aze is

Desmontagem da exposição itinerante patente nos Armazens do Castelo Promoção da Rota da Filigrana
dezembro/janeiro Planeamento da XXVI "Festa do sável e da Lampreia" No período em análise, o Gabinete do Turismo procedeu à elaboração da proposta, estimativa orçamental, ficha técnica e  programa de atividades a incluir na edição de 2017 da Festa do Sável e da Lampreia Promoção da Gastronomia Local
janeiro Planeamento da participação de Gondomar na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2017

A convite da Porto e Norte de Portugal, E.R. , o Gabinete do Turismo procedeu à elaboração da proposta de participação de Gondomar na edição de 2017 da Bolsa de Turismo de Lisboa, num stand próprio, integrado na representação da Porto e Norte de Portugal. Este ano, o Municipio marcará presença com a Rota da Filigrana e Gondomar Capital Europeia do Desporto,  durante todo o certame que decorre de 15 a 19 de março, na FIL Promoção Turística do Município



janeiro Contactos com empresas do Município para colaboração na XXVI " Festa do Sável e da Lampreia"
Com o objetivo de envolver as empresas do Município na Promoção da XXVI Festa do Sável e da Lampreia, o Gabinete do Turismo apresentou junto destas propostas de colaboração, mediante publicidade nos suportes comunicacionais do evento. Colaboraram com o Gabinete do Turismo as seguintes empresas: Anaric (disponibilização de mobiliário para a zona de estar do certame), Castro Lighting (Iluminação decorativa da tenda), Horto de S. Pedro da Cova (fornecimento de plantas e vasos decorativos, assim como apoio técnico à decoração do evento); SalaMadeiras (Cedência de mobiliário para a receção do certame);   Actual Gest (apoio técnico, através da disponibilização de formandos para os serviços de hotelaria, durante o certame) e Cavirol (oferta de vinhos para a inauguração do Fim de Semana Gastronómico e Concurso)

Angariação de Patrocinadores/Promoção das Empresas Locais.

Janeiro Re olha de do u e taç o 
pa a a o ga izaç o dos dossiers para 
fu da e taç o da p oposta 
de Ide tifi aç o da p aia de Moreira

O Ga i ete do Tu is o p o edeu ao le a ta e to das i fo ações 
e ess ias pa a a o ga izaç o dos dossie  de a didatu a, 
o eada e te, os esultados das a lises ue i teg a  o Pla o de 

Mo ito izaç o das Águas de Mo ei a, i fo ações so e fo tes de 
poluiç o, a tog afia, e t e out os.

Iniciar o processo de designação de novas praias no Municipio de Gondomar.



2 de janeiro Re eç o de u  g upo de 
tu istas a io ais e  isita  "Rota da Filigrana"

O Gabinete do Turismo planeou e acompanhou a visita de um grupo 
de  tu istas a io ais p o e ie te de Lis oa, po  i te dio do 
Ope ado  Tu ísti o Cotu ia - Ag ia de iage s e tu is o, lda.. O 
g upo isitou u a das ofi i as pa ei as da Rota da Filig a a , a 
Loja I te ati a de Tu is o e a Exposiç o O Rosto da Filig a a , a 
Casa B a a de G a ido, al oçou u a u idade de estau aç o do 
Mu i ípio e te i ou a isita o  u  o kshop o Ci do .

Promoção do produto turístico "Rota da Filigrana"
9 de janeiro MGD Ate de do a ue o siste a de gest o do u e tal o te pla a 

lassifi aç o de do u e tos, eu i os o  o ga i ete de a ui o 
pa a se e  at i uidos ódigos pa a o a ui a e to de do u e tos

Promover novas competencias
14 de Janeiro Di ulgaç o da Rota da Filigrana Na a e tu a da CED o Ga i ete do Tu is o a ou p ese ça o  a 

p o oç o e di ulgaç o da Rota da Filig a a
Promoção do produto turístico "Rota da Filigrana"

16 e 17 de janeiro Filmagens com a TVI A o pa ha e to da TVI as fil age s s ofi i as ade e tes da Rota da Filigrnan Promoção do produto turístico "Rota da Filigrana"
17 de janeiro Visita  Rota da Filig a a 

o  ope ado es tu ísti os

Visita técnica de apresentação da "Rota da Filigrana " com operadores turísticos especializados, para incluir visitas à "Rota da Filigrana" nos seus programas Promoção do produto turístico "Rota da Filigrana"



17 de janeiro Apresentação de um Roteiro Gastronómico Apresentação na Casa Branca de Gramido, do Roteiro Gastronómico, "Margem com Sabor D'Ouro", elaborado pelos alunos da Atual Gest do curso técnico de restaurante/bar,  em pareceria com o Gabienete do Turismo. Promoção da Gastronomia Local
23 de janeiro Reunião com os três restaurantes do participantes no Fim de Semana Reunião destinada a esclarecer dúvidas e uniformizar procedimentos entre os 3 restaurantes inscritos : Cantinho das Manas, Choupal dos Melros e Quinta do Liboso Agilizar procedimentos e promover a partilha de informações
26 de janeiro Receção de grupos No âmbito do XIII concurso de cultura geral da RUTIS (Rede de Universidades Séniores, o gabinete do turismo rececionou 100 alunos na Casa Branca de Gramido para conhecimento da Rota da Filigrana P o oç o da Rota da Filig a a

27 de janeiro Percursos D'Ouro No âmbito do programa Percursos D`Ouro, o Gabinete do Turismo proporcionou aos 24 alunos do 3º ano do Centro Escolar Carvalhal Mó, demonstrações de trabalho ao vivo da arte da filigrana. P o oç o da Rota da Filig a a

29 de janeiro Re eç o de u  g upo do Operador Turistico Tourvent Visita de 50 turistas à Casa Branca de Gramido (LIT) paraconhecimento da Rota da Filigrana, com demonstração de trabalhoao vivo pelo ourives António Cardoso P o oç o da Rota da Filig a a


















