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Dra. Manuela Silva

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Ajuste Direto Simplificado

Consulta de
mercado/elaboração de
requisição

Foram elaboradas 535 requisições.

Ajuste Direto

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 19 processos de
ajuste direto.

Concurso Público

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 2 processos de
concurso público.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro
2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO
Mercados
Municipais de
Areosa, Gondomar
(S. Cosme) e Rio
Tinto e Biológico de
Gondomar, foi dado
seguimento a todo
o expediente, tais
como, elaboração
de informações,
editais e dada
continuação à
correspondência
rececionada e
expedida,
relacionado com a
operacionalidade
dos mesmos.

BREVE DESCRIÇÃO
Verificação e atualização da base de dados existente de todos os
comerciantes.
Elaboração e resolução do expediente inerente à falta de pagamento
da taxa correspondente à ocupação de 02 lojas do Mercado da
Areosa em setembro, 03 lojas do Mercado da Areosa e 01 loja do
Mercado de Rio Tinto no mês de outubro.
Foi elaborada e aprovada em reunião de Câmara uma proposta para a
arrematação em Hasta Pública para Adjudicação da loja nº 09 do
Mercado de Rio Tinto com 9m2, a realizar-se no dia 02 de dezembro
2015.
Procedeu-se à elaboração de todo o expediente relacionado com a
mesma (correspondência aos interessados, Editais, Mapas de
licitação).
Relativamente ao Mercado da Areosa foram solicitadas diversas
reparações, diversas lojas nomeadamente e ao telhado, devido a
infiltrações de água.
Relativamente ao Mercado Biológico de Gondomar, foi rececionada
uma manifestação de interesse em participar.
Elaboração de Requisições para reposição de material nos Mercados
Municipais.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manter a sua atualização.
Que os adjudicatários procedam ao
pagamento/regularização das taxas de ocupação em
débito.

Ir de encontro ao pretendido por comerciantes que
manifestaram interesse.
Adjudicar e rentabilizar a loja que se encontra vaga.

Manter as condições de operacionalidade e
segurança no Mercado.
Proporcionar o escoamento de produtos biológicos
vendidos diretamente pelos produtores.
Manter as condições de operacionalidade nos
Mercados.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro
2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Na sequência à solicitação de feirantes, em todas as Feiras em que
pretendiam a reestruturação em determinados setores, a mudança
de titularidade e/ou a alteração à tipologia do lugar, foram efetuadas
informações, publicação de Editais, averbamentos, novos contratos e
Feiras Municipais livre trânsitos atualizados.
Elaboração e resolução do expediente inerente à falta de pagamento
de Gondomar
(S.Cosme), Revenda da taxa correspondente à ocupação de terrado nas Feiras Municipais
(elaboração de ofícios e efetuados contactos telefónicos).
e Retalho, Bela
Vista, Melres e Rio Procedeu-se ao atendimento presencial e telefónico que visavam
Tinto, foi dado
prestar esclarecimentos e /ou apoio na elaboração das inscrições,
seguimento a todo para o exercício nas diversas Feiras Municipais, atribuição de lugares
o expediente
e sobre o valor das Taxas em vigor.
relacionado com as Na sequência do Edital de 16 de dezembro de 2014, o recinto da
mesmas, tais como , Feira de Gondomar (S. Cosme), no período de 18 de setembro a 11
elaboração de
de outubro de 2015 (três feiras), para a realização das Festas do
Informações,
Concelho/2015. Pelo que, a Feira de Gondomar (S. Cosme), nos dias
editais, dar
24 de setembro, 01 e 08 de outubro e a Feira de Revenda nos dias 23,
andamento a toda a 30 de setembro, e 07 de outubro, realizaram-se no Parque de
correspondência Estacionamento do Multiusos de Gondomar. Na sequência da análise
rececionada e
a um Inquérito efetuado a todos os feirantes procedeu-se à
expedida.
elaboração de informações, avisos e plantas com a localização dos
feirantes que manifestaram interesse em exercer no referido local.
Foi prestado apoio na instalação dos mesmos.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Atender às solicitações dos feirantes e proceder a
uma melhor reestruturação dos espaços em alguns
setores nas diversas Feiras.
Que os feirantes procedam ao pagamento das taxas
de ocupação do lugar de terrado.
Informar os interessados em como devem proceder
para se inscreverem na(s) Feira(s) pretendida(s).

Permitir que os feirantes continuem a exercer a sua
atividade sem interrupção.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro
2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Feiras Municipais
de Gondomar
(S.Cosme),
Revenda e Retalho,
Bela Vista, Melres
e Rio Tinto

Na sequência do ato público a ser levado a efeito no dia 02 de
dezembro de 2015, para atribuição de lugares vagos nas Feiras
Municipais, foi elaborado todo o expediente inerente ao mesmo
(Editais, Informações e correspondência a convocar todos os
feirantes que manifestaram interesse).
Procedeu-se à elaboração, entrega e análise de um inquérito
efetuado aos feirantes a auscultar o interesse na realização
permanente das Feiras de Gondomar (S. Cosme) - Revenda e Retalho
- no Parque de Estacionamento do Multiusos de Gondomar.
Organizou-se em colaboração com o Ginásio Clube de Valbom a
"Feirinha de Verão" levadas a efeito, mensalmente, a 26 e 27 de
setembro, na Lixa.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Proceder à atribuição de lugares vagos existentes
nas Feiras Municipais.

Auscultar o interesse dos feirantes em exercer a sua
atividade noutro local.
Proporcionar a divulgação de sabores, artigos usados
e artesanato criativo a partir de artigos recicláveis.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro 2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Prestação de esclarecimentos e /ou apoio na elaboração de
requerimentos/inscrições, para o pedido de ocupação de espaço
público, sendo rececionadas e analisadas várias solicitações para: As
Festas. Sr. dos Navegantes – Lixa, Sta. Cruz – Jovim, Festa anual das
Nozes – Melres; Festas do Concelho/2015 (Nª Senhora do Rosário),
foram analisados todos os requerimentos que deram entrada para as
referidas festas efetuou-se a bases de dados, elaboração de relações,
atribuição dos espaços, elaboração de plantas, Informações Internas,
envio de correspondência aos interessados, elaboração de cartões de
Festas e Ocupações
Identificação para os vendedores colocarem no local de venda e à Permitir aos requerentes o exercício da sua atividade
Diversas de espaço
marcação dos lugares no espaço público. Foram efetuadas diversas no espaço público durante o período pretendido
público
deslocações aos locais de realização das Festas para verificação de
áreas e colocação dos vendedores. Foram também analisadas
solicitações para: Prolongamento das Festas do Concelho –
Gondomar (S. Cosme), Dia de Eleições Legislativas na União das
Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova. E no Dia 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. Foram efetuadas Informações internas
e elaboração de plantas
Gondomar,
de novembro de 2015
O Coordenador Técnico,
(Paulo Pacheco)

MUNICIPIO DE GONDOMAR
GABINETE DE METROLOGIA LEGAL
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
ANO DE 2015 - 01/09/2015 a 30/09/2015

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO
CONTROLO METROLÓGICO

ANO DE 2015 - 01/10/2015 a 30/10/2015

CONTROLO METROLÓGICO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PRIMEIRA VERIFICAÇÃO E
VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE
INSTRUMENTOS DE PESAGEM
E MEDIÇÃO.

FORAM CONTROLADOS 41 INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO DIGITAIS E ANALÓGICOS COM VÁRIOS
ALCANÇES MÁXIMOS, PERTENCENTES A 31
EMPRESAS DESTE CONCELHO. RESULTANTE DESTES
TRABALHOS CONSTITUIU RECEITA DO MUNICÍPIO A
IMPORTÂNCIA DE €970,20

PRIMEIRA VERIFICAÇÃO E

FORAM CONTROLADOS 65 INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO DIGITAIS E ANALÓGICOS COM VÁRIOS
ALCANÇES MÁXIMOS, PERTENCENTES A 23
EMPRESAS DESTE CONCELHO. RESULTANTE DESTES
TRABALHOS CONSTITUIU RECEITA DO MUNICÍPIO A
IMPORTÂNCIA DE €1.230,27

VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE
INSTRUMENTOS DE PESAGEM
E MEDIÇÃO.

DECLARATIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 30/10/15
NÚMERO

P0000285
PEDIDO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCES
SO

Natércia Maria
Município de
7/14.0T8GDM - J2
GONDOMAR
Moutinho Neves
Gondomar
civel
Reconhecimento do direito de propriedade sobre uma parcela de terreno.
Improvavel que o municipio ganhe.

OBJETO DO
LITÍGIO

CIVIL
FASE

VALOR

15.000,00
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/06/15

P0000019
PEDIDO

Reclamação do despacho interlocutorio

Albina Armando
Município de
Mendes Silva
PORTO
3332/14.7BEPRT
Gondomar
Pinto / Gabriel
Acção de despejo que pede a resolução do contrato de arrendamento e o
pagamento de todas as rendas em atraso

AC. ADM.
COMUM
FASE

6.543,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
21/04/15

P0000029
PEDIDO

citação edital dos RR.

Antonio Campos
Município de
Almeida/Maria
GONDOMAR
1540/11.1TBGDM
Gondomar
Manuela Sampaio
Acção de despejo a requerer a resolução do Contrato de arrendamento e o
pagamento das rendas.

CIVIL
FASE

5.877,33
FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
05/02/15

P0000045
PEDIDO

Tribunal Administrativo a indeferir o pedido com base no despejo administrativo

Francisco Joao
Município de
Guimaraes Mota /
GONDOMAR
3915/10.4TBGDM
Gondomar
Isaura Maria Silva
Acção declarativa de condenação para resolução do contrato de
arrendamento por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

5.605,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000049
PEDIDO

Retificação de sentença

Carlos Manuel
Município de
Ferreira Sousa /
GONDOMAR
3548/11.8TBGDM
Gondomar
Catarina Eufemia
Acção declarativa de condenação cujo pedido è a resolução do contrato de
arrendamento, a desocupação do locado e o pagamento das rendas em

CIVIL
FASE

3.622,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
09/01/15

P0000078
PEDIDO

Sentença

Município de
Jose Neves da
GONDOMAR
19/04.2TBGDM
Gondomar
Costa
Acção declarativa para resolução do contrato de arredamento e pagamento
das rendas em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/09/14

Entrada no Escritório

CIVIL
FASE

7.778,74
FINDO

P0000101
PEDIDO

Maria Santos
Município de
Sousa Tavares /
GONDOMAR
1279/11.8TBGDM
Gondomar
Francisco Teixeira
Acção de despejo para resolução do contrato de arendamento por falta de
pagamento das rendas.

CIVIL
FASE

10.676,61
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000140
PEDIDO

Sentença transitada em julgado favoravel ao municipio

Município de
Luis Manuel Silva
GONDOMAR
3275/13.1TBGDM
Gondomar
Costa
Acção declarativa para despejo, requere-se a resolução do contrato de
arrendamneto assim como a liquidação das rendas.

CIVIL
FASE

31.859,12
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/05/15

P0000146
PEDIDO

Entrega das chaves

Município de
Jose Silva Ribeiro
GONDOMAR
1426/13.5TBGDM
Gondomar
Acção declarativa de despejo para resolução do contrato de arrendamento e
pagamento das rendas em atraso

CIVIL
FASE

638,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
17/08/15

P0000177
PEDIDO

contestação

Município de
Emilia Maria
GONDOMAR
3606/12.1TBGDM
Gondomar
Martins Tavares
Acção declarativa para resolução do contrato de arrendamento e pagamento
das rendas em falta

CIVIL
FASE

13.422,42
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000204
PEDIDO

Espera de marcação de julgamento.

Junta de
Município de
Freguesia de S.
GONDOMAR
278/14.2TBGDM
Gondomar
Cosme
Impugnação judicial de escritura de justificação notarial realizada pela União
de freguesias de S. Cosme, Valbom e Jovim em que justificou o Largo Joao

CIVIL
FASE

5.000,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/10/15

P0000214
PEDIDO

Audiencia Previa 10-11-2015

Rita dasNeves
Município de
Gama / David
GONDOMAR
4872/09.5TBG
Gondomar
Moreira das Neves
Acção declarativa de condenação pedindo a resolução do contrato de
arrendamento e as rendas vencidas e vincendas.

CIVIL
FASE

4.242,78
RECURSO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000245
PEDIDO

Recurso dos Executados para a relação

Marcio Miguel
Município de
MAIA
89/14.5TTMAI
Pereira de Castro
Gondomar
Acção declarativa de condenação, em que o autor requer a condenação do
municipio a reintegra-lo, pagamento da indeminização peticinionada que

TRABALHO
FASE

42.629,67
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/05/15

P0000247
PEDIDO

Continuação do julgamento dia 14 de maio de 2015

Rosa Gonçalves
Município de
VALONGO
206/14.5T8VLG
dos Santos
Gondomar
Acção declarativa de condenação por despedimento ilicito, requerendo o
pagamento duma indeminização.

TRABALHO
FASE

2.138,28
RECURSO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/09/15

Despacho da Relação a fixar o valor da acção em 2138.28

29/09/15

Notificação nos termos do 655 nº1 do CPC

P0000248
PEDIDO

Rui Paulo Lima
Município de
TAFP
829/15.5BEPRT
Vieira
Gondomar
Acção decarativa de condenação por despedimento ilicito que requer a
condenação do municipio à reintegração do autor e aos pagamento da

TRABALHO
FASE

2.000,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
29/09/15

P0000249
PEDIDO

Despacho a admitir o recurso

Teresa Fernandes
Município de
GONDOMAR
2842/13.8TBGDM
Gomes
Gondomar
Requer o pagamento do muniicpio de todos os danos sofridos por ablação do
direito de propriedade.

CIVIL
FASE

30.000,00
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
11/05/15

P0000250
PEDIDO

Novo pedido de esclarecimentos

Município de
Lacovale
GONDOMAR
2811/10.0TBGDM
Gondomar
Pede o reconhecimento do direito de propriedade sobre uma parcela de
terreno sita em S. Pedro da Cova

CIVIL
FASE

6.000,00
INSTRUÇÃO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/05/15

P0000254
PEDIDO

Tribunal solicitou o registo da acção por acessão industrial mobiliaria

Maria Luisa
Município de
VALONGO
269/14.3T8VLG
Oliveira da Silva
Gondomar
Acção declarativa de condenação contra o municipio em que a ex funcionaria
requer a sua reintegração e o pagamento duma indeminização no valor de

TRABALHO
FASE

4.000,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/06/15

Nova contestação

P0000275

Maria Neves
Guimaraes

PEDIDO

Município de
Gondomar

GONDOMAR

Reconhecimento do direito de propriedade sobre um terreno.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

1363/05.7TBGDM

À espera de julgamento

CIVIL
FASE

14.963,00
INSTRUÇÃO

P0000279
PEDIDO

Larus - Artigos
Município de
para construção
LISBOA
420/14.3YHLB
Gondomar
de equipamentos
Acção interposta contra o muncipio na qual o autor pede uma indemnização
pela copia de modelos pre fabricados patenteados pela autora.

CIVIL
FASE

60.300,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
29/04/15

P0000280
PEDIDO

O Co Reu tem de juntar aos autos todos os documentos em suporte de papel

Isabel Maria da
Município de
TAFP
3104/12.9BEPRT
Silva Ferreira
Gondomar
Acção administrativa comum por despedimento ilicito em que requer a
condenação do municipio ao pagamento de indeminização por ilicitude de

TRABALHO
FASE

80.917,65
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

P0000291
PEDIDO

Espera da notificação da replica

Fernanda Judite
Município de
Alves da Silva
VALONGO
1183/15.0T8VLG
Gondomar
Matos
Pede o reconhecimento de que o seu despedimento foi ilicito, e a reintegração
no municipio.

TRABALHO
FASE

3.000.001,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
02/09/15

Apresentada resposta

29/09/15

Saneador a considerar o tribunal de trabalho materialmente incompetente para conhecer a causa

P0000293
PEDIDO

Ecoreferencia SA

Município de
Gondomar

GONDOMAR

94851/15.4YIPRT

Pedido do pagamento de 4339.09 por serviços prestados

CIVIL
FASE

4.339,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
07/09/15

Apresentada oposição

29/09/15

Distribuição do processo

08/10/15

Marcação de julgamento

20/10/15

Resposta

P0000296

Antonio Manuel
Freitas da Costa

Município de
Gondomar

GONDOMAR

1249/10.3TBGDM

PEDIDO

CIVIL
FASE

FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/10/15

P0000297

Entrata no Escritório

Joaquim
Rodrigues Ferreira
Soares

Município de
Gondomar

TAFP

PEDIDO
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

2483/15.5BEPRT

PENAL
FASE

21.474,60
ARTICULADOS

27/10/15

Entrata no Escritório

TOTAL DE PROCESSOS : 25

ADMINISTRATIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 30/10/15
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCESS
O

OBJETO DO
LITÍGIO

P0000186

Iberking Restaurante
SA

Município de
Gondomar

TAFP

3045/13.4BEPRT

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

PEDIDO

impugnação judicial do ato de indeferimento da cobrança das taxas e licenças de
publicidade do ano de 2013

FASE

VALOR

744,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
17/08/15

P0000187
PEDIDO

Prazo para alegar

Repsol Portuguesa
SA

Município de
Gondomar

TAFP

1706/12.7BEPRT

Impugnação judicial do ato de renovação das taxas e licenças de publicidade do ano
de 2012

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

3.112,00
ALEGAÇÕES

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
10/03/15

P0000199
PEDIDO

Alegações

Município de
Gondomar

Fazenda Publica

TAFP

3200/06.6BEPRT

Reclamação da liquidação de IVa dos anos de 2001 a 2005

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

992.901,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
04/06/15

Espera de sentença

P0000251

Iberusa

PEDIDO

Município de
Gondomar

TAFP

1557/14.4BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

182,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/10/15

Prazo para alegações

29/10/15

Apresentadas alegações

P0000255
PEDIDO

Petroleos de
Portugal

Município de
Gondomar

TAFP

2677/11.2BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

462,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
11/11/14

Entrata no Escritório

P0000256

Petroleos de
Portugal

PEDIDO

Município de
Gondomar

1670/12.24BEPRT

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
22/06/15

TAFP

Prazo para alegações

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

3.652,00
ARTICULADOS

P0000257

Petroleos de
Portugal

Município de
Gondomar

TAFP

2128/10.0BEPRT

Impugnação judicial do ato de cobrança das taxas e licenças de publicidade do ano de
2010.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

30/06/15

P0000258

Petroleos de
Portugal

Município de
Gondomar

TAFP

1758/10.4BEPRT

Impugnação do ato de indeferimento tacito da renovação da licença de publicidade do
ano de 2010
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000259
PEDIDO

FASE

997,00
SENTENÇA

Parecer do MP pela absolvição do Municipio

PEDIDO

20/11/14

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

906,00
SENTENÇA

Aguarda sentença

Petroleos de
Portugal

Município de
Gondomar

TAFP

2935/08BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

633,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
20/11/14

P0000260
PEDIDO

Aguarda sentença

Município de
Gondomar

Iberusa

TAFP

1878/08.5BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

409,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/11/14

P0000261

Aguarda sentença

IBerkng

Município de
Gondomar

TAFP

1514/07.7BEPRT

Impugnação Judicial do ato de cobrança da taxa de publicidade relativa ao ano de
2007
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

12/11/14

P0000262
PEDIDO

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

361,00
RECURSO

Recurso STA

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

1877/08.7BEPR

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

653,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
16/02/15

Junção do requerido

P0000263

TV cabo

Município de
Gondomar

TAFP

1234/08.9BEPRT

Impugnação judicial do ato de cobrança de taxa de publicidade relativa ao ano de
2007
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

12/11/14

P0000264
PEDIDO

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

5.532,00
SENTENÇA

Aguarda sentença

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1876/08.9BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

361,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/11/14

P0000265
PEDIDO

Aguarda sentença

Zon tv cabo

Município de
Gondomar

TAFP

1969/09.5BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

1.065,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/11/14

P0000266

Aguarda sentença

Iberusa

Município de
Gondomar

TAFP

1972/09.5BEPRT

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
PEDIDO

04/06/15

P0000267

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

1513/07.9BEPRT

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

P0000268
PEDIDO

FASE

780,00
SENTENÇA

Sentença favoravel

PEDIDO

24/11/14

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

637,00
SENTENÇA

Sentença favoravel ao Municipio

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

3039/13.2BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

420,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
08/09/15

P0000269

Alegações

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1975/09.0BEPRT

Impugnação Judicial do ato de cobrança de taxas de ppublicidade relativas ao ano de
2009
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

12/11/14

P0000270
PEDIDO

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

743,00
SENTENÇA

Aguarda sentença

Efimóveis

Município de
Gondomar

TAFP

2050/04.9

Impugnação Judicial do ato de cobrança de licenças

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

180.925,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
13/03/15

P0000271

Sentença improcedente a favor do municipio

MOP

Município de
Gondomar

TAFP

2671/09.3BEPRT

impugnação do ato de cobrança da taxa de publicidade relativa ao ano de 2007,
requerendo a sua redução para o valor de 22468,00 ¤
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

20/11/14

Recurso STA

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

75.123,00
RECURSO

P0000272

Zon Tv Cabo

Município de
Gondomar

TAFP

1435/09.9BEPRT

impugnação Judicial do ato de cobrança de taxas de publicidade relativas ao ano de
2008
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

22/06/15

P0000273

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1974/09.1BEPRT

Impugnação judicial do ato de indeferimento da cobrança das taxas relativas ao ano
de 2009
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000274

Iberusa

Município de
Gondomar

TAFP

1675/12.3BEPRT

Impugnação judicial do ato de indeferimento das taxas e licenças relativas ao ano de
2012
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000277
PEDIDO

SENTENÇA

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

693,00
SENTENÇA

Pagamento de taxa de justiça

PEDIDO

16/12/14

FASE

5.728,00

Indeferimento da reclamação de custas de parte

PEDIDO

12/12/14

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

188,00
SENTENÇA

Sentença totalmente improcedente a favor do municipio

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1558/14.2BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

748,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/02/15

P0000281
PEDIDO

Apresentada contestação

Frimovem

Município de
Gondomar

TAFP

1555/14.8BEPRT

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/10/15

Prazo para alegar

29/10/15

Apresentadas alegações

TOTAL DE PROCESSOS : 26

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

423,00
ARTICULADOS

CRIME
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 30/10/15
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCE
SSO

Município de
GONDOMAR
CO972549366
Gondomar
Impugnação de contra ordenação rodoviaria na qual se ordena a
apreensão da viatura por um prazo de 30 dias. Ilicito praticado a 25-02PEDIDO
2013. Existe alguma probabilidade em ganhar a acção.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
P0000001

01/09/14

P0000194
PEDIDO

PSP

OBJETO DO
LITÍGIO

PENAL
FASE

VALOR

120,00
ARTICULADOS

Entrata no Escritório

GNR

Município de
Gondomar

GONDOMAR

258285877

Defesa apresentada num processo de contra ordenação rodoviária.

PENAL
FASE

310,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000195
PEDIDO

defesa apresentada 13.02.2009

ACT

Município de
Gondomar

GONDOMAR

910197750

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

CIVIL
FASE

200,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

P0000196
PEDIDO

Defesa apresentada a 13.12.2012

IMTT

Município de
Gondomar

GONDOMAR

100055661270

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

PENAL
FASE

2.000,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000197
PEDIDO

Defesa apresentada 3.01.2013

IMTT

Município de
Gondomar

GONDOMAR

100034211070

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

PENAL
FASE

120,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000198
PEDIDO

Apresentação de defesa a 14.10.2010

ANPC

Município de
Gondomar

GONDOMAR

313/2013

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

PENAL
FASE

180,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000286

Apresentação de defesa em Julho de 2013

Município de
Gondomar

Desconhecidos

PORTO

586/14.

PENAL

634,00

Formular pedido de indeminização civil por incendio no mercado de S.
Cosme.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

21/05/15

P0000289

FASE

FINDO

Arquivamento do inquerito

Município de
Gondomar

GONDOMAR

472/13.3GDGDM

PEDIDO

PENAL
FASE

INQUERITO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
26/05/15

P0000294

Constituição de assistente

PSP

Município de
Gondomar

PEDIDO

30,00
FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/08/15

965637446

Enviada defesa

TOTAL DE PROCESSOS : 9

ARTICULADOS

EXECUTIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 30/10/15
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCESS
O

OBJETO DO
LITÍGIO

P0000003

Município de
Gondomar

Maria Rosa Moreira
e Margarida Pereira

GONDOMAR

1280/11.1TBGDM

CIVIL

PEDIDO

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

FASE

VALOR

1.935,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000008
PEDIDO

diligencias de penhora em curso

Maria Soledade
Mesquita Seixas /
António Delfim

Município de
Gondomar

GONDOMAR

3549/11.6TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa e para entrega.

CIVIL
FASE

2.870,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000009
PEDIDO

Marcaçao para entrega

Município de
Gondomar

Maria de Fatima
Moreira Matos

GONDOMAR

4153/09.6TBGDM

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

CIVIL
FASE

933,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000016
PEDIDO

Penhora

Município de
Gondomar

Augusto Pedro
Lopes Fernandes

GONDOMAR

1544/11.4TBGDM

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

CIVIL
FASE

2.206,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000020
PEDIDO

Penhora

Município de
Gondomar

Armando Manuel
Ferreira Marques /
Maria Jesus Correia

GONDOMAR

2734/10.2TBGDM

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

CIVIL
FASE

14.000,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000023

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

António Alves
Ramalho/Maria de
Lurdes Sá Santos

GONDOMAR

2881/6.5TBGDM

CIVIL

2.171,00

PEDIDO

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

FASE

JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000027
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Augusto José
Teiixeira Botelho /
Anabela Mota

GONDOMAR

3126/10.9TBGDM

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

CIVIL
FASE

12.176,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000028
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Augusto Neves
Teixeira

GONDOMAR

3324/03.1TBGDM-A

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

CIVIL
FASE

3.441,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000030
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Antonio Manuel
Silva Cardoso

GONDOMAR

4107/10.8TBGDM

Execução para entrega de coisa certa.

CIVIL
FASE

2.365,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000033
PEDIDO

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

Município de
Gondomar

Joaquim Fernando
Silva Pereira/Rosa
Maria Ribeiro

GONDOMAR

1502/11.9TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

2.016,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/10/15

P0000036
PEDIDO

Averiguação sobre a existencia de bens.

Isidoro SIlva
Belchior/Maria
Madalena Moura

Município de
Gondomar

GONDOMAR

1272/11.9TBGDM

Execução para entrega.

CIVIL
FASE

3.233,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/05/15

P0000040

Extinta por inutilidade superveniente da lide

Município de
Gondomar

Jose Augusto Cunha
Ferreira/Isabel Maria
Martins Monteira

GONDOMAR

4423/09.1TBGDM

CIVIL

3.872,00

PEDIDO

Execução para pagamento de quantia certa por não pagamento de rendas

FASE

PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000041
PEDIDO

Diligencias de penhora

Isabel Maria Marinho
PORTO
3119/11.9TBGDM-A
Magalhaes /
Armando Manuel
Execução para entrega de coisa certa, por resolução judicial de contrato de
arrendamento.
Município de
Gondomar

CIVIL
FASE

839,00
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000043
PEDIDO

Marcação para entrega

Município de
Gondomar

Honorio Alexandre
Guimaraes / Maria
Emilia

GONDOMAR

77/04.0TBGDM

Execução para entrega de quantia certa por rendas eme atraso.

CIVIL
FASE

3.527,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/02/15

P0000044
PEDIDO

Diligências de penhora em curso

Município de
Gondomar

GRacinda Silva
Castro / Serafim
Silva Santos

GONDOMAR

3152/11.0TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

4.028,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
14/10/14

P0000046
PEDIDO

Devedora aqui executada delarada insolvente

Município de
Gondomar

Florbela Maria Antas
Moura de Sousa /
Eduardo Manuel

GONDOMAR

4301/09.4TBGDM

Execução para entrega de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

2.491,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/06/15

P0000050
PEDIDO

Pedido de informação de NIB

Município de
Gondomar

Carlos Silva
Nogueira / Adelaide
Grilo

GONDOMAR

3751/07.5TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

3.220,00
VENDA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
09/03/15

P0000051

Venda de bens em curso

Município de
Gondomar

Antonio Moreira
Guimaraes

GONDOMAR

4618/09.8TBGDM

CIVIL

14.000,00

PEDIDO

Execução para entrega de coisa certa

FASE

FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/02/15

P0000052
PEDIDO

Suspensão por falecimento do executado

Município de
Gondomar

Antonio Moreira
Guimaraes

GONDOMAR

4679/09.0TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

3.186,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/02/15

P0000053
PEDIDO

Suspensão por falecimento

Município de
Gondomar

Carlos Alberto costa
Cruz / Maria de
Fatima Teixeira
Carvalho Cruz

GONDOMAR

4615/09.3TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

5.349,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
07/12/14

P0000054

PEDIDO

Varias diligencias de penhora sem sucesso

Município de
Gondomar

Carlos alberto Costa
Cruz / Maria de
Fatima Teixeira
Carvalho Cruz

GONDOMAR

5168/14.6T8PRT

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

CIVIL

FASE

45.550,00

ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000055
PEDIDO

à espera de marcação de diligencia de entrega

Município de
Gondomar

Carlos Alberto costa
Cruz / Maria de
Fatima Teixeira

GONDOMAR

2855/06.6TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

3.868,00
VENDA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000056
PEDIDO

Venda

Município de
Gondomar

Carlindo Silva Araujo
/ Margarida Moura
Pinto

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
01/03/15

GONDOMAR

Diligencias de penhora em curso

4504/09.5TBGDM

CIVIL
FASE

5.326,00
PENHORA

P0000058
PEDIDO

Município de
Gondomar

Camila monteiro dos
Santos / Serafim
antonio Cruz

GONDOMAR

4793/09.1TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

1.893,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/06/15

P0000060
PEDIDO

Indeferimento da reclamação

Município de
Gondomar

Armando Silva
moreira / Laurinda
Fernanda Rodrigues

GONDOMAR

1277/11.1TBGDM-

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

CIVIL
FASE

7.710,67
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
09/03/15

P0000062
PEDIDO

Já se encontra penhorada a quantia de 1400.00 ¤.

Município de
Gondomar

Antonio Vieira Mota /
Ana Mota

GONDOMAR

2005/08.4TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

4.764,75
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000063
PEDIDO

À espera de marcação para entrega

Município de
Gondomar

Arminda Manuela
Silva Vidal / Damiao
Carlos Monteiro

GONDOMAR

3550/11.0TBGDM

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

CIVIL
FASE

6.500,62
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/05/15

extinção da instância

P0000065

Município de
Gondomar

PEDIDO

Carmina Maria
Oliveira almeida

GONDOMAR

3544/08.2TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

1.495,55
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/02/15

P0000067

Pedido de apreensão do veiculo penhorado nos autos

Município de
Gondomar

Maria Manuela /
Antonio Santos Silva

GONDOMAR

PEDIDO

CIVIL
FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/05/15

4216/08.3TBGDM

Envio ao tribunal a requerer a substituição pela Cidália Santos

3.237,47
PENHORA

P0000068
PEDIDO

Município de
Gondomar

Maria do Carmo
Ferreira da Silva

GONDOMAR

3752/07.3TBGDM

Execução para entrega de quantia certa. Devedora declarada insolvente. Municipio
Reclamou os seus creditos no processo de insolvencia

CIVIL
FASE

4.033,51
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/03/15

P0000069
PEDIDO

Requerida a citação edital da executada

Município de
Gondomar

Sergio Bruno
Magalhaes Alves

GONDOMAR

462/09.6TBGDM

Execução de sentença transitada em julgado de processo crime, por furto nas
piscinas municpais de S. Pedro da Cova em 2009.

CIVIL
FASE

648,54
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000070
PEDIDO

diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Maria Oliveira
/ZEferino Oliveira

GONDOMAR

3139/11.3TBGDM

Execução para entrega de coisa certa

CIVIL
FASE

3.767,87
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/05/15

P0000072
PEDIDO

Findo por deserção

Município de
Gondomar

Zeferino Mario
Pessoa Pascoal
Costa /Nelson

GONDOMAR

3120/11.2TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

2.689,61
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/03/15

P0000073
PEDIDO

Aguarda impulso processual não foram encontrados bens penhoraveis

Município de
Gondomar

Susana Alexandra
Rodrigues Sousa e
Viriato

PORTO

5172/14.4T8PRT

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

748,48
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/03/15

P0000075
PEDIDO

Ainda não houve entrega do locado

Município de
Gondomar

Vitor Jose Moreira
Silva Ferreira

266885/08.0YIPR

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

GONDOMAR

Tentativa de localização do veiculo penhorado

CIVIL
FASE

1.184,38
PENHORA

P0000077
PEDIDO

Município de
Gondomar

CArmina Maria
Oliveira de almeida

GONDOMAR

3127/10.7TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

4.392,40
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/02/15

P0000079
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Maria Arminda Silva
miranda

GONDOMAR

3283/08.4TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por não pagamento de rendas

CIVIL
FASE

4.392,40
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000081
PEDIDO

Tentativa de penhora na atual habitação da executada

Município de
Gondomar

Maria Alice Silva
Rocha

GONDOMAR

2968/11.2TBGDM

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

CIVIL
FASE

13.912,94
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
14/04/15

P0000083
PEDIDO

Dilgencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Jose da Rocha
Lopes Correia

GONDOMAR

4233/05.5TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa pro rendas em atraso resultantes dum
contrato de arrendamento para comercio e industria.

CIVIL
FASE

11.633,58
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000085
PEDIDO

Tentiva de venda do veiculo

Município de
Gondomar

Sandra Cristina
Ferreira Santos
/Sergio Manuel

GONDOMAR

3110/11.5TBGDM

Execução para entrega de coisa certa

CIVIL
FASE

2.562,86
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000087
PEDIDO

Locado entregue, mas a divida ainda existe

Município de
Gondomar

Fernanda Maria
Ferreira dos Santos
Carmo / Rui Sousa

GONDOMAR

Execução para entrega de coisa certa.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

A entrega ainda não foi realizada, solicitei esclarecimentos à AE

3104/11.2TBGDM

CIVIL
FASE

6.920,46
ENTREGA

P0000089
PEDIDO

Município de
Gondomar

Paulo jorge Teixeira

GONDOMAR

1334/08.1TBGDM

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

CIVIL
FASE

1.997,80
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000090
PEDIDO

Penhora do salario do executado.

Município de
Gondomar

Rosa Maria Santos
Miranda

GONDOMAR

2488/10.2TBGDM

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

CIVIL
FASE

4.913,96
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/03/15

P0000093
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Jose Augusto
Machado Oliveira

GONDOMAR

3224/08.5TBGDM

Notificação judicial avulsa, nunca foi interposto qualquer processo executivo

CIVIL
FASE

706,39
FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000094
PEDIDO

Diligencia para entrega

Município de
Gondomar

Sofia Graça Sousa
Cardoso Carvalho

GONDOMAR

3782710.8TBGDM

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

CIVIL
FASE

2.093,60
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
23/02/15

P0000097
PEDIDO

Pedido de indicação de bens à penhora nos termos do Art. 750 do CPC

Município de
Gondomar

Maria de Lurdes
Pereira Queiros /
Fernando da Silva

GONDOMAR

1270/11.4TBGDM

Execução duma sentença de despejo.

CIVIL
FASE

14.000,00
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000100
PEDIDO

Já houve entrega do locado

Município de
Gondomar

Maria Fernanda
Costa Santos
Ribeiro / Julio

750/10.3TBGDM

execução para entrega de coisa certa, realizado acordo de pagamento

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

GONDOMAR

Execução suspensa

CIVIL
FASE

2.973,31
SUSPENSÃO

P0000103
PEDIDO

Maria Jose Lemos
Pinto Neves /
GONDOMAR
3101/11.6TBGDM
Antonio Manuel
Acção de despejo por falta de pagamento de rendas requerendo a resolução do
contrato de arrendamento
Município de
Gondomar

CIVIL
FASE

3.318,39
FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000104
PEDIDO

Nunca foi interposto processo executivo da sentença

Município de
Gondomar

Maria Irene Pinto
Neves

GONDOMAR

74/04.5TBGDM

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

CIVIL
FASE

3.688,72
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/03/15

P0000134
PEDIDO

Aguarda despacho que ordene a citação edital

Município de
Gondomar

Margarida Carmo
Santos Martins

GONDOMAR

3160/12.4TBGDM

Execução por falta de pagamento de rendas

CIVIL
FASE

106,40
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000135
PEDIDO

Diligencias de penhora. Penhora de saldos bancarios

Município de
Gondomar

Marcia Patricia
Comibra Carvalho

GONDOMAR

2588/10.9TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

2.096,27
VENDA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
25/04/15

P0000136
PEDIDO

Diligências de venda em curso

Município de
Gondomar

Manuel Pinto
Rodrigues / Maria
Coneição Soares

GONDOMAR

1319/11.3TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

4.141,94
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/03/15

P0000137

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Manuel Martins
Barbosa Serralharia

PEDIDO

4785/09.0TBGDM

CIVIL
FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/02/15

GONDOMAR

Diligencias de penhora em curso

18.323,09
PENHORA

P0000139
PEDIDO

Município de
Gondomar

Manuel FErnando
Machado

GONDOMAR

2485/10.8TBGDM

CIVIL

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

FASE

10.096,37
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/03/15

P0000144
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

julia Meireles /
Domingos Barbosa

GONDOMAR

4694/07.8TBGDM

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

CIVIL
FASE

5.207,58
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
20/03/15

P0000145

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Jose Sousa Mota

GONDOMAR

4034/08.4TBGDM

PEDIDO

CIVIL
FASE

5.669,73
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
04/04/15

P0000148
PEDIDO

Tentativa de apreensão do veiculo sem sucesso. Pedido de apreensão informatizado a nivel nacional

Município de
Gondomar

Jose FErnando
Sousa Silva

GONDOMAR

4543/09.2TBGDM

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

CIVIL
FASE

855,80
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/03/15

P0000154
PEDIDO

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

Município de
Gondomar

Jose antonio Jesus
Gonçalves

GONDOMAR

166/08.1TBGDM

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

CIVIL
FASE

2.088,58
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/02/15

P0000155
PEDIDO

Venda por negociação particular

Município de
Gondomar

Carla Crsitina
Soares Ferreira /
João António Lima

GONDOMAR

67/04.2TBGDM

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
14/04/15

Executado informou aos autos que a divida ja se encontrava liquidada

CIVIL
FASE

1.421,09
ARTICULADOS

P0000156
PEDIDO

Município de
Gondomar

Jose António Gomes
Arouca

GONDOMAR

4780/09.0TBGDM

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

CIVIL
FASE

1.674,82
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000158
PEDIDO

Notificação para penhora de quinhão hereditário

Município de
Gondomar

João Paulo Pires
Sousa

GONDOMAR

4553/09.0TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por não pagamento das rendas

CIVIL
FASE

627,74
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000159
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

João Neves da
Costa

GONDOMAR

19/04.2TBGDM

Execução para entrega de coisa certa

CIVIL
FASE

3.889,90
RECURSO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000160
PEDIDO

Recurso interposto pela CMG a 20.02.14

Município de
Gondomar

josé Ribeiro / Maria
João Silva

GONDOMAR

2862/06.9TBGDM

execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

2.512,76
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000161
PEDIDO

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

Município de
Gondomar

José Adriano Ribeiro
/ Maria José Silva

GONDOMAR

4696/07.4TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

11.000,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000162
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

José António Silva
Cerqueira Rodrigues

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

GONDOMAR

Diligencias de penhora em curso

5154/09.8TBGDM

CIVIL
FASE

12.261,97
PENHORA

P0000176
PEDIDO

Município de
Gondomar

Ana Cristina Mendes
Santos Claro

GONDOMAR

3438/11.4TBGDM

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

CIVIL
FASE

14.000,00
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000185
PEDIDO

Entrega do locado

Município de
Gondomar

Carla Iolanda Torres
Cardoso / Ana Paula
Pereira Silva Vieira

GONDOMAR

42/05.0TBGDM

Execução de sentença de processo crime.

CIVIL
FASE

51.308,10
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000203
PEDIDO

Diligencias de penhora

Município de
Gondomar

Sandra Mónica Silva
Pereira Leal /
Alberto Augusto

GONDOMAR

5090/09.8TBGDM

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

CIVIL
FASE

4.562,00
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000205
PEDIDO

Diligencias de penhora

Município de
Gondomar

Delfim Manuel
Sousa Teixeira /
Maria Judite soares

GONDOMAR

4155/09.0TBGDM

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

CIVIL
FASE

1.916,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

P0000209
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Sergio Filipe Ferreira
Moreira /Elsa Maria
Neves Gonçalves

GONDOMAR

1429/11.4TBGDM-

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

CIVIL
FASE

14.000,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000212
PEDIDO

Diligencias de penhora

Município de
Gondomar

Emilia Neves Moura
Carneiro

PORTO

5040/14.0T8PRT

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

Os executados procederam ao pagamento parcial da divida execução parada.

CIVIL
FASE

14.000,00
PENHORA

P0000215
PEDIDO

Município de
Gondomar

Ermelinda Alexandra
Mota Pinto

GONDOMAR

4617/09.0TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por dividas de rendas

CIVIL
FASE

5.163,50
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/05/15

P0000217
PEDIDO

Transacção

Município de
Gondomar

Fernanda Maria
Pinto Sampaio da
Cruz

GONDOMAR

2675/10.3TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por dividas de rendas.

CIVIL
FASE

1.304,07
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
25/03/15

P0000218
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Fernando Adrião
Moreira Lisboa

GONDOMAR

30/05.6PAGDM

Execução duma sentença proferida em processo crime por furto.

CIVIL
FASE

746,55
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000220
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Aida do Carmo da
Silva Monteiro /
Fernando silva

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

GONDOMAR

Requerido o levantamento de sigilo fiscal

TOTAL DE PROCESSOS : 75

3525/10.6TBGDM

CIVIL
FASE

4.156,37
PENHORA

DECLARATIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 30/10/15
NÚMERO

P0000285
PEDIDO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCES
SO

Natércia Maria
Município de
7/14.0T8GDM - J2
GONDOMAR
Moutinho Neves
Gondomar
civel
Reconhecimento do direito de propriedade sobre uma parcela de terreno.
Improvavel que o municipio ganhe.

OBJETO DO
LITÍGIO

CIVIL
FASE

VALOR

15.000,00
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/06/15

P0000019
PEDIDO

Reclamação do despacho interlocutorio

Albina Armando
Município de
Mendes Silva
PORTO
3332/14.7BEPRT
Gondomar
Pinto / Gabriel
Acção de despejo que pede a resolução do contrato de arrendamento e o
pagamento de todas as rendas em atraso

AC. ADM.
COMUM
FASE

6.543,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
21/04/15

P0000029
PEDIDO

citação edital dos RR.

Antonio Campos
Município de
Almeida/Maria
GONDOMAR
1540/11.1TBGDM
Gondomar
Manuela Sampaio
Acção de despejo a requerer a resolução do Contrato de arrendamento e o
pagamento das rendas.

CIVIL
FASE

5.877,33
FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
05/02/15

P0000045
PEDIDO

Tribunal Administrativo a indeferir o pedido com base no despejo administrativo

Francisco Joao
Município de
Guimaraes Mota /
GONDOMAR
3915/10.4TBGDM
Gondomar
Isaura Maria Silva
Acção declarativa de condenação para resolução do contrato de
arrendamento por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

5.605,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000049
PEDIDO

Retificação de sentença

Carlos Manuel
Município de
Ferreira Sousa /
GONDOMAR
3548/11.8TBGDM
Gondomar
Catarina Eufemia
Acção declarativa de condenação cujo pedido è a resolução do contrato de
arrendamento, a desocupação do locado e o pagamento das rendas em

CIVIL
FASE

3.622,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
09/01/15

P0000078
PEDIDO

Sentença

Município de
Jose Neves da
GONDOMAR
19/04.2TBGDM
Gondomar
Costa
Acção declarativa para resolução do contrato de arredamento e pagamento
das rendas em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/09/14

Entrada no Escritório

CIVIL
FASE

7.778,74
FINDO

P0000101
PEDIDO

Maria Santos
Município de
Sousa Tavares /
GONDOMAR
1279/11.8TBGDM
Gondomar
Francisco Teixeira
Acção de despejo para resolução do contrato de arendamento por falta de
pagamento das rendas.

CIVIL
FASE

10.676,61
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000140
PEDIDO

Sentença transitada em julgado favoravel ao municipio

Município de
Luis Manuel Silva
GONDOMAR
3275/13.1TBGDM
Gondomar
Costa
Acção declarativa para despejo, requere-se a resolução do contrato de
arrendamneto assim como a liquidação das rendas.

CIVIL
FASE

31.859,12
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/05/15

P0000146
PEDIDO

Entrega das chaves

Município de
Jose Silva Ribeiro
GONDOMAR
1426/13.5TBGDM
Gondomar
Acção declarativa de despejo para resolução do contrato de arrendamento e
pagamento das rendas em atraso

CIVIL
FASE

638,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
17/08/15

P0000177
PEDIDO

contestação

Município de
Emilia Maria
GONDOMAR
3606/12.1TBGDM
Gondomar
Martins Tavares
Acção declarativa para resolução do contrato de arrendamento e pagamento
das rendas em falta

CIVIL
FASE

13.422,42
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000204
PEDIDO

Espera de marcação de julgamento.

Junta de
Município de
Freguesia de S.
GONDOMAR
278/14.2TBGDM
Gondomar
Cosme
Impugnação judicial de escritura de justificação notarial realizada pela União
de freguesias de S. Cosme, Valbom e Jovim em que justificou o Largo Joao

CIVIL
FASE

5.000,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/10/15

P0000214
PEDIDO

Audiencia Previa 10-11-2015

Rita dasNeves
Município de
Gama / David
GONDOMAR
4872/09.5TBG
Gondomar
Moreira das Neves
Acção declarativa de condenação pedindo a resolução do contrato de
arrendamento e as rendas vencidas e vincendas.

CIVIL
FASE

4.242,78
RECURSO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000245
PEDIDO

Recurso dos Executados para a relação

Marcio Miguel
Município de
MAIA
89/14.5TTMAI
Pereira de Castro
Gondomar
Acção declarativa de condenação, em que o autor requer a condenação do
municipio a reintegra-lo, pagamento da indeminização peticinionada que

TRABALHO
FASE

42.629,67
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/05/15

P0000247
PEDIDO

Continuação do julgamento dia 14 de maio de 2015

Rosa Gonçalves
Município de
VALONGO
206/14.5T8VLG
dos Santos
Gondomar
Acção declarativa de condenação por despedimento ilicito, requerendo o
pagamento duma indeminização.

TRABALHO
FASE

2.138,28
RECURSO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/09/15

Despacho da Relação a fixar o valor da acção em 2138.28

29/09/15

Notificação nos termos do 655 nº1 do CPC

P0000248
PEDIDO

Rui Paulo Lima
Município de
TAFP
829/15.5BEPRT
Vieira
Gondomar
Acção decarativa de condenação por despedimento ilicito que requer a
condenação do municipio à reintegração do autor e aos pagamento da

TRABALHO
FASE

2.000,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
29/09/15

P0000249
PEDIDO

Despacho a admitir o recurso

Teresa Fernandes
Município de
GONDOMAR
2842/13.8TBGDM
Gomes
Gondomar
Requer o pagamento do muniicpio de todos os danos sofridos por ablação do
direito de propriedade.

CIVIL
FASE

30.000,00
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
11/05/15

P0000250
PEDIDO

Novo pedido de esclarecimentos

Município de
Lacovale
GONDOMAR
2811/10.0TBGDM
Gondomar
Pede o reconhecimento do direito de propriedade sobre uma parcela de
terreno sita em S. Pedro da Cova

CIVIL
FASE

6.000,00
INSTRUÇÃO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/05/15

P0000254
PEDIDO

Tribunal solicitou o registo da acção por acessão industrial mobiliaria

Maria Luisa
Município de
VALONGO
269/14.3T8VLG
Oliveira da Silva
Gondomar
Acção declarativa de condenação contra o municipio em que a ex funcionaria
requer a sua reintegração e o pagamento duma indeminização no valor de

TRABALHO
FASE

4.000,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/06/15

Nova contestação

P0000275

Maria Neves
Guimaraes

PEDIDO

Município de
Gondomar

GONDOMAR

Reconhecimento do direito de propriedade sobre um terreno.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

1363/05.7TBGDM

À espera de julgamento

CIVIL
FASE

14.963,00
INSTRUÇÃO

P0000279
PEDIDO

Larus - Artigos
Município de
para construção
LISBOA
420/14.3YHLB
Gondomar
de equipamentos
Acção interposta contra o muncipio na qual o autor pede uma indemnização
pela copia de modelos pre fabricados patenteados pela autora.

CIVIL
FASE

60.300,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
29/04/15

P0000280
PEDIDO

O Co Reu tem de juntar aos autos todos os documentos em suporte de papel

Isabel Maria da
Município de
TAFP
3104/12.9BEPRT
Silva Ferreira
Gondomar
Acção administrativa comum por despedimento ilicito em que requer a
condenação do municipio ao pagamento de indeminização por ilicitude de

TRABALHO
FASE

80.917,65
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

P0000291
PEDIDO

Espera da notificação da replica

Fernanda Judite
Município de
Alves da Silva
VALONGO
1183/15.0T8VLG
Gondomar
Matos
Pede o reconhecimento de que o seu despedimento foi ilicito, e a reintegração
no municipio.

TRABALHO
FASE

3.000.001,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
02/09/15

Apresentada resposta

29/09/15

Saneador a considerar o tribunal de trabalho materialmente incompetente para conhecer a causa

P0000293
PEDIDO

Ecoreferencia SA

Município de
Gondomar

GONDOMAR

94851/15.4YIPRT

Pedido do pagamento de 4339.09 por serviços prestados

CIVIL
FASE

4.339,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
07/09/15

Apresentada oposição

29/09/15

Distribuição do processo

08/10/15

Marcação de julgamento

20/10/15

Resposta

P0000296

Antonio Manuel
Freitas da Costa

Município de
Gondomar

GONDOMAR

1249/10.3TBGDM

PEDIDO

CIVIL
FASE

FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/10/15

P0000297

Entrata no Escritório

Joaquim
Rodrigues Ferreira
Soares

Município de
Gondomar

TAFP

PEDIDO
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

2483/15.5BEPRT

PENAL
FASE

21.474,60
ARTICULADOS

27/10/15

Entrata no Escritório

TOTAL DE PROCESSOS : 25

ADMINISTRATIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 30/10/15
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCESS
O

OBJETO DO
LITÍGIO

P0000186

Iberking Restaurante
SA

Município de
Gondomar

TAFP

3045/13.4BEPRT

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

PEDIDO

impugnação judicial do ato de indeferimento da cobrança das taxas e licenças de
publicidade do ano de 2013

FASE

VALOR

744,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
17/08/15

P0000187
PEDIDO

Prazo para alegar

Repsol Portuguesa
SA

Município de
Gondomar

TAFP

1706/12.7BEPRT

Impugnação judicial do ato de renovação das taxas e licenças de publicidade do ano
de 2012

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

3.112,00
ALEGAÇÕES

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
10/03/15

P0000199
PEDIDO

Alegações

Município de
Gondomar

Fazenda Publica

TAFP

3200/06.6BEPRT

Reclamação da liquidação de IVa dos anos de 2001 a 2005

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

992.901,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
04/06/15

Espera de sentença

P0000251

Iberusa

PEDIDO

Município de
Gondomar

TAFP

1557/14.4BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

182,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/10/15

Prazo para alegações

29/10/15

Apresentadas alegações

P0000255
PEDIDO

Petroleos de
Portugal

Município de
Gondomar

TAFP

2677/11.2BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

462,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
11/11/14

Entrata no Escritório

P0000256

Petroleos de
Portugal

PEDIDO

Município de
Gondomar

1670/12.24BEPRT

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
22/06/15

TAFP

Prazo para alegações

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

3.652,00
ARTICULADOS

P0000257

Petroleos de
Portugal

Município de
Gondomar

TAFP

2128/10.0BEPRT

Impugnação judicial do ato de cobrança das taxas e licenças de publicidade do ano de
2010.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

30/06/15

P0000258

Petroleos de
Portugal

Município de
Gondomar

TAFP

1758/10.4BEPRT

Impugnação do ato de indeferimento tacito da renovação da licença de publicidade do
ano de 2010
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000259
PEDIDO

FASE

997,00
SENTENÇA

Parecer do MP pela absolvição do Municipio

PEDIDO

20/11/14

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

906,00
SENTENÇA

Aguarda sentença

Petroleos de
Portugal

Município de
Gondomar

TAFP

2935/08BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

633,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
20/11/14

P0000260
PEDIDO

Aguarda sentença

Município de
Gondomar

Iberusa

TAFP

1878/08.5BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

409,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/11/14

P0000261

Aguarda sentença

IBerkng

Município de
Gondomar

TAFP

1514/07.7BEPRT

Impugnação Judicial do ato de cobrança da taxa de publicidade relativa ao ano de
2007
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

12/11/14

P0000262
PEDIDO

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

361,00
RECURSO

Recurso STA

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

1877/08.7BEPR

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

653,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
16/02/15

Junção do requerido

P0000263

TV cabo

Município de
Gondomar

TAFP

1234/08.9BEPRT

Impugnação judicial do ato de cobrança de taxa de publicidade relativa ao ano de
2007
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

12/11/14

P0000264
PEDIDO

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

5.532,00
SENTENÇA

Aguarda sentença

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1876/08.9BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

361,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/11/14

P0000265
PEDIDO

Aguarda sentença

Zon tv cabo

Município de
Gondomar

TAFP

1969/09.5BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

1.065,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/11/14

P0000266

Aguarda sentença

Iberusa

Município de
Gondomar

TAFP

1972/09.5BEPRT

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
PEDIDO

04/06/15

P0000267

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

1513/07.9BEPRT

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

P0000268
PEDIDO

FASE

780,00
SENTENÇA

Sentença favoravel

PEDIDO

24/11/14

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

637,00
SENTENÇA

Sentença favoravel ao Municipio

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

3039/13.2BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

420,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
08/09/15

P0000269

Alegações

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1975/09.0BEPRT

Impugnação Judicial do ato de cobrança de taxas de ppublicidade relativas ao ano de
2009
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

12/11/14

P0000270
PEDIDO

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

743,00
SENTENÇA

Aguarda sentença

Efimóveis

Município de
Gondomar

TAFP

2050/04.9

Impugnação Judicial do ato de cobrança de licenças

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

180.925,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
13/03/15

P0000271

Sentença improcedente a favor do municipio

MOP

Município de
Gondomar

TAFP

2671/09.3BEPRT

impugnação do ato de cobrança da taxa de publicidade relativa ao ano de 2007,
requerendo a sua redução para o valor de 22468,00 ¤
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

20/11/14

Recurso STA

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

75.123,00
RECURSO

P0000272

Zon Tv Cabo

Município de
Gondomar

TAFP

1435/09.9BEPRT

impugnação Judicial do ato de cobrança de taxas de publicidade relativas ao ano de
2008
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

22/06/15

P0000273

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1974/09.1BEPRT

Impugnação judicial do ato de indeferimento da cobrança das taxas relativas ao ano
de 2009
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000274

Iberusa

Município de
Gondomar

TAFP

1675/12.3BEPRT

Impugnação judicial do ato de indeferimento das taxas e licenças relativas ao ano de
2012
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000277
PEDIDO

SENTENÇA

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

693,00
SENTENÇA

Pagamento de taxa de justiça

PEDIDO

16/12/14

FASE

5.728,00

Indeferimento da reclamação de custas de parte

PEDIDO

12/12/14

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

188,00
SENTENÇA

Sentença totalmente improcedente a favor do municipio

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1558/14.2BEPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

748,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/02/15

P0000281
PEDIDO

Apresentada contestação

Frimovem

Município de
Gondomar

TAFP

1555/14.8BEPRT

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/10/15

Prazo para alegar

29/10/15

Apresentadas alegações

TOTAL DE PROCESSOS : 26

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

423,00
ARTICULADOS

CRIME
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 30/10/15
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCE
SSO

Município de
GONDOMAR
CO972549366
Gondomar
Impugnação de contra ordenação rodoviaria na qual se ordena a
apreensão da viatura por um prazo de 30 dias. Ilicito praticado a 25-02PEDIDO
2013. Existe alguma probabilidade em ganhar a acção.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
P0000001

01/09/14

P0000194
PEDIDO

PSP

OBJETO DO
LITÍGIO

PENAL
FASE

VALOR

120,00
ARTICULADOS

Entrata no Escritório

GNR

Município de
Gondomar

GONDOMAR

258285877

Defesa apresentada num processo de contra ordenação rodoviária.

PENAL
FASE

310,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000195
PEDIDO

defesa apresentada 13.02.2009

ACT

Município de
Gondomar

GONDOMAR

910197750

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

CIVIL
FASE

200,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

P0000196
PEDIDO

Defesa apresentada a 13.12.2012

IMTT

Município de
Gondomar

GONDOMAR

100055661270

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

PENAL
FASE

2.000,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000197
PEDIDO

Defesa apresentada 3.01.2013

IMTT

Município de
Gondomar

GONDOMAR

100034211070

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

PENAL
FASE

120,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000198
PEDIDO

Apresentação de defesa a 14.10.2010

ANPC

Município de
Gondomar

GONDOMAR

313/2013

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

PENAL
FASE

180,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000286

Apresentação de defesa em Julho de 2013

Município de
Gondomar

Desconhecidos

PORTO

586/14.

PENAL

634,00

Formular pedido de indeminização civil por incendio no mercado de S.
Cosme.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

21/05/15

P0000289

FASE

FINDO

Arquivamento do inquerito

Município de
Gondomar

GONDOMAR

472/13.3GDGDM

PEDIDO

PENAL
FASE

INQUERITO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
26/05/15

P0000294

Constituição de assistente

PSP

Município de
Gondomar

PEDIDO

30,00
FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/08/15

965637446

Enviada defesa

TOTAL DE PROCESSOS : 9

ARTICULADOS

EXECUTIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 30/10/15
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCESS
O

OBJETO DO
LITÍGIO

P0000003

Município de
Gondomar

Maria Rosa Moreira
e Margarida Pereira

GONDOMAR

1280/11.1TBGDM

CIVIL

PEDIDO

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

FASE

VALOR

1.935,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000008
PEDIDO

diligencias de penhora em curso

Maria Soledade
Mesquita Seixas /
António Delfim

Município de
Gondomar

GONDOMAR

3549/11.6TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa e para entrega.

CIVIL
FASE

2.870,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000009
PEDIDO

Marcaçao para entrega

Município de
Gondomar

Maria de Fatima
Moreira Matos

GONDOMAR

4153/09.6TBGDM

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

CIVIL
FASE

933,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000016
PEDIDO

Penhora

Município de
Gondomar

Augusto Pedro
Lopes Fernandes

GONDOMAR

1544/11.4TBGDM

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

CIVIL
FASE

2.206,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000020
PEDIDO

Penhora

Município de
Gondomar

Armando Manuel
Ferreira Marques /
Maria Jesus Correia

GONDOMAR

2734/10.2TBGDM

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

CIVIL
FASE

14.000,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000023

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

António Alves
Ramalho/Maria de
Lurdes Sá Santos

GONDOMAR

2881/6.5TBGDM

CIVIL

2.171,00

PEDIDO

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

FASE

JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000027
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Augusto José
Teiixeira Botelho /
Anabela Mota

GONDOMAR

3126/10.9TBGDM

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

CIVIL
FASE

12.176,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000028
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Augusto Neves
Teixeira

GONDOMAR

3324/03.1TBGDM-A

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

CIVIL
FASE

3.441,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000030
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Antonio Manuel
Silva Cardoso

GONDOMAR

4107/10.8TBGDM

Execução para entrega de coisa certa.

CIVIL
FASE

2.365,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000033
PEDIDO

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

Município de
Gondomar

Joaquim Fernando
Silva Pereira/Rosa
Maria Ribeiro

GONDOMAR

1502/11.9TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

2.016,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/10/15

P0000036
PEDIDO

Averiguação sobre a existencia de bens.

Isidoro SIlva
Belchior/Maria
Madalena Moura

Município de
Gondomar

GONDOMAR

1272/11.9TBGDM

Execução para entrega.

CIVIL
FASE

3.233,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/05/15

P0000040

Extinta por inutilidade superveniente da lide

Município de
Gondomar

Jose Augusto Cunha
Ferreira/Isabel Maria
Martins Monteira

GONDOMAR

4423/09.1TBGDM

CIVIL

3.872,00

PEDIDO

Execução para pagamento de quantia certa por não pagamento de rendas

FASE

PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000041
PEDIDO

Diligencias de penhora

Isabel Maria Marinho
PORTO
3119/11.9TBGDM-A
Magalhaes /
Armando Manuel
Execução para entrega de coisa certa, por resolução judicial de contrato de
arrendamento.
Município de
Gondomar

CIVIL
FASE

839,00
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000043
PEDIDO

Marcação para entrega

Município de
Gondomar

Honorio Alexandre
Guimaraes / Maria
Emilia

GONDOMAR

77/04.0TBGDM

Execução para entrega de quantia certa por rendas eme atraso.

CIVIL
FASE

3.527,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/02/15

P0000044
PEDIDO

Diligências de penhora em curso

Município de
Gondomar

GRacinda Silva
Castro / Serafim
Silva Santos

GONDOMAR

3152/11.0TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

4.028,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
14/10/14

P0000046
PEDIDO

Devedora aqui executada delarada insolvente

Município de
Gondomar

Florbela Maria Antas
Moura de Sousa /
Eduardo Manuel

GONDOMAR

4301/09.4TBGDM

Execução para entrega de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

2.491,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/06/15

P0000050
PEDIDO

Pedido de informação de NIB

Município de
Gondomar

Carlos Silva
Nogueira / Adelaide
Grilo

GONDOMAR

3751/07.5TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

3.220,00
VENDA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
09/03/15

P0000051

Venda de bens em curso

Município de
Gondomar

Antonio Moreira
Guimaraes

GONDOMAR

4618/09.8TBGDM

CIVIL

14.000,00

PEDIDO

Execução para entrega de coisa certa

FASE

FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/02/15

P0000052
PEDIDO

Suspensão por falecimento do executado

Município de
Gondomar

Antonio Moreira
Guimaraes

GONDOMAR

4679/09.0TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

3.186,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/02/15

P0000053
PEDIDO

Suspensão por falecimento

Município de
Gondomar

Carlos Alberto costa
Cruz / Maria de
Fatima Teixeira
Carvalho Cruz

GONDOMAR

4615/09.3TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

5.349,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
07/12/14

P0000054

PEDIDO

Varias diligencias de penhora sem sucesso

Município de
Gondomar

Carlos alberto Costa
Cruz / Maria de
Fatima Teixeira
Carvalho Cruz

GONDOMAR

5168/14.6T8PRT

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

CIVIL

FASE

45.550,00

ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000055
PEDIDO

à espera de marcação de diligencia de entrega

Município de
Gondomar

Carlos Alberto costa
Cruz / Maria de
Fatima Teixeira

GONDOMAR

2855/06.6TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

3.868,00
VENDA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000056
PEDIDO

Venda

Município de
Gondomar

Carlindo Silva Araujo
/ Margarida Moura
Pinto

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
01/03/15

GONDOMAR

Diligencias de penhora em curso

4504/09.5TBGDM

CIVIL
FASE

5.326,00
PENHORA

P0000058
PEDIDO

Município de
Gondomar

Camila monteiro dos
Santos / Serafim
antonio Cruz

GONDOMAR

4793/09.1TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

1.893,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
22/06/15

P0000060
PEDIDO

Indeferimento da reclamação

Município de
Gondomar

Armando Silva
moreira / Laurinda
Fernanda Rodrigues

GONDOMAR

1277/11.1TBGDM-

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

CIVIL
FASE

7.710,67
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
09/03/15

P0000062
PEDIDO

Já se encontra penhorada a quantia de 1400.00 ¤.

Município de
Gondomar

Antonio Vieira Mota /
Ana Mota

GONDOMAR

2005/08.4TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

4.764,75
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000063
PEDIDO

À espera de marcação para entrega

Município de
Gondomar

Arminda Manuela
Silva Vidal / Damiao
Carlos Monteiro

GONDOMAR

3550/11.0TBGDM

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

CIVIL
FASE

6.500,62
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/05/15

extinção da instância

P0000065

Município de
Gondomar

PEDIDO

Carmina Maria
Oliveira almeida

GONDOMAR

3544/08.2TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

1.495,55
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/02/15

P0000067

Pedido de apreensão do veiculo penhorado nos autos

Município de
Gondomar

Maria Manuela /
Antonio Santos Silva

GONDOMAR

PEDIDO

CIVIL
FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/05/15

4216/08.3TBGDM

Envio ao tribunal a requerer a substituição pela Cidália Santos

3.237,47
PENHORA

P0000068
PEDIDO

Município de
Gondomar

Maria do Carmo
Ferreira da Silva

GONDOMAR

3752/07.3TBGDM

Execução para entrega de quantia certa. Devedora declarada insolvente. Municipio
Reclamou os seus creditos no processo de insolvencia

CIVIL
FASE

4.033,51
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/03/15

P0000069
PEDIDO

Requerida a citação edital da executada

Município de
Gondomar

Sergio Bruno
Magalhaes Alves

GONDOMAR

462/09.6TBGDM

Execução de sentença transitada em julgado de processo crime, por furto nas
piscinas municpais de S. Pedro da Cova em 2009.

CIVIL
FASE

648,54
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000070
PEDIDO

diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Maria Oliveira
/ZEferino Oliveira

GONDOMAR

3139/11.3TBGDM

Execução para entrega de coisa certa

CIVIL
FASE

3.767,87
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/05/15

P0000072
PEDIDO

Findo por deserção

Município de
Gondomar

Zeferino Mario
Pessoa Pascoal
Costa /Nelson

GONDOMAR

3120/11.2TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

2.689,61
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/03/15

P0000073
PEDIDO

Aguarda impulso processual não foram encontrados bens penhoraveis

Município de
Gondomar

Susana Alexandra
Rodrigues Sousa e
Viriato

PORTO

5172/14.4T8PRT

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

748,48
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/03/15

P0000075
PEDIDO

Ainda não houve entrega do locado

Município de
Gondomar

Vitor Jose Moreira
Silva Ferreira

266885/08.0YIPR

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

GONDOMAR

Tentativa de localização do veiculo penhorado

CIVIL
FASE

1.184,38
PENHORA

P0000077
PEDIDO

Município de
Gondomar

CArmina Maria
Oliveira de almeida

GONDOMAR

3127/10.7TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

4.392,40
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/02/15

P0000079
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Maria Arminda Silva
miranda

GONDOMAR

3283/08.4TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por não pagamento de rendas

CIVIL
FASE

4.392,40
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000081
PEDIDO

Tentativa de penhora na atual habitação da executada

Município de
Gondomar

Maria Alice Silva
Rocha

GONDOMAR

2968/11.2TBGDM

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

CIVIL
FASE

13.912,94
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
14/04/15

P0000083
PEDIDO

Dilgencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Jose da Rocha
Lopes Correia

GONDOMAR

4233/05.5TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa pro rendas em atraso resultantes dum
contrato de arrendamento para comercio e industria.

CIVIL
FASE

11.633,58
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000085
PEDIDO

Tentiva de venda do veiculo

Município de
Gondomar

Sandra Cristina
Ferreira Santos
/Sergio Manuel

GONDOMAR

3110/11.5TBGDM

Execução para entrega de coisa certa

CIVIL
FASE

2.562,86
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000087
PEDIDO

Locado entregue, mas a divida ainda existe

Município de
Gondomar

Fernanda Maria
Ferreira dos Santos
Carmo / Rui Sousa

GONDOMAR

Execução para entrega de coisa certa.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

A entrega ainda não foi realizada, solicitei esclarecimentos à AE

3104/11.2TBGDM

CIVIL
FASE

6.920,46
ENTREGA

P0000089
PEDIDO

Município de
Gondomar

Paulo jorge Teixeira

GONDOMAR

1334/08.1TBGDM

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

CIVIL
FASE

1.997,80
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000090
PEDIDO

Penhora do salario do executado.

Município de
Gondomar

Rosa Maria Santos
Miranda

GONDOMAR

2488/10.2TBGDM

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

CIVIL
FASE

4.913,96
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/03/15

P0000093
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Jose Augusto
Machado Oliveira

GONDOMAR

3224/08.5TBGDM

Notificação judicial avulsa, nunca foi interposto qualquer processo executivo

CIVIL
FASE

706,39
FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
03/06/15

P0000094
PEDIDO

Diligencia para entrega

Município de
Gondomar

Sofia Graça Sousa
Cardoso Carvalho

GONDOMAR

3782710.8TBGDM

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

CIVIL
FASE

2.093,60
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
23/02/15

P0000097
PEDIDO

Pedido de indicação de bens à penhora nos termos do Art. 750 do CPC

Município de
Gondomar

Maria de Lurdes
Pereira Queiros /
Fernando da Silva

GONDOMAR

1270/11.4TBGDM

Execução duma sentença de despejo.

CIVIL
FASE

14.000,00
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000100
PEDIDO

Já houve entrega do locado

Município de
Gondomar

Maria Fernanda
Costa Santos
Ribeiro / Julio

750/10.3TBGDM

execução para entrega de coisa certa, realizado acordo de pagamento

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

GONDOMAR

Execução suspensa

CIVIL
FASE

2.973,31
SUSPENSÃO

P0000103
PEDIDO

Maria Jose Lemos
Pinto Neves /
GONDOMAR
3101/11.6TBGDM
Antonio Manuel
Acção de despejo por falta de pagamento de rendas requerendo a resolução do
contrato de arrendamento
Município de
Gondomar

CIVIL
FASE

3.318,39
FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000104
PEDIDO

Nunca foi interposto processo executivo da sentença

Município de
Gondomar

Maria Irene Pinto
Neves

GONDOMAR

74/04.5TBGDM

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

CIVIL
FASE

3.688,72
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/03/15

P0000134
PEDIDO

Aguarda despacho que ordene a citação edital

Município de
Gondomar

Margarida Carmo
Santos Martins

GONDOMAR

3160/12.4TBGDM

Execução por falta de pagamento de rendas

CIVIL
FASE

106,40
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000135
PEDIDO

Diligencias de penhora. Penhora de saldos bancarios

Município de
Gondomar

Marcia Patricia
Comibra Carvalho

GONDOMAR

2588/10.9TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

2.096,27
VENDA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
25/04/15

P0000136
PEDIDO

Diligências de venda em curso

Município de
Gondomar

Manuel Pinto
Rodrigues / Maria
Coneição Soares

GONDOMAR

1319/11.3TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

CIVIL
FASE

4.141,94
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/03/15

P0000137

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Manuel Martins
Barbosa Serralharia

PEDIDO

4785/09.0TBGDM

CIVIL
FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/02/15

GONDOMAR

Diligencias de penhora em curso

18.323,09
PENHORA

P0000139
PEDIDO

Município de
Gondomar

Manuel FErnando
Machado

GONDOMAR

2485/10.8TBGDM

CIVIL

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

FASE

10.096,37
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/03/15

P0000144
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

julia Meireles /
Domingos Barbosa

GONDOMAR

4694/07.8TBGDM

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

CIVIL
FASE

5.207,58
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
20/03/15

P0000145

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Jose Sousa Mota

GONDOMAR

4034/08.4TBGDM

PEDIDO

CIVIL
FASE

5.669,73
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
04/04/15

P0000148
PEDIDO

Tentativa de apreensão do veiculo sem sucesso. Pedido de apreensão informatizado a nivel nacional

Município de
Gondomar

Jose FErnando
Sousa Silva

GONDOMAR

4543/09.2TBGDM

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

CIVIL
FASE

855,80
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/03/15

P0000154
PEDIDO

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

Município de
Gondomar

Jose antonio Jesus
Gonçalves

GONDOMAR

166/08.1TBGDM

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

CIVIL
FASE

2.088,58
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
15/02/15

P0000155
PEDIDO

Venda por negociação particular

Município de
Gondomar

Carla Crsitina
Soares Ferreira /
João António Lima

GONDOMAR

67/04.2TBGDM

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
14/04/15

Executado informou aos autos que a divida ja se encontrava liquidada

CIVIL
FASE

1.421,09
ARTICULADOS

P0000156
PEDIDO

Município de
Gondomar

Jose António Gomes
Arouca

GONDOMAR

4780/09.0TBGDM

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

CIVIL
FASE

1.674,82
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000158
PEDIDO

Notificação para penhora de quinhão hereditário

Município de
Gondomar

João Paulo Pires
Sousa

GONDOMAR

4553/09.0TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por não pagamento das rendas

CIVIL
FASE

627,74
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000159
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

João Neves da
Costa

GONDOMAR

19/04.2TBGDM

Execução para entrega de coisa certa

CIVIL
FASE

3.889,90
RECURSO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000160
PEDIDO

Recurso interposto pela CMG a 20.02.14

Município de
Gondomar

josé Ribeiro / Maria
João Silva

GONDOMAR

2862/06.9TBGDM

execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

2.512,76
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000161
PEDIDO

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

Município de
Gondomar

José Adriano Ribeiro
/ Maria José Silva

GONDOMAR

4696/07.4TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

CIVIL
FASE

11.000,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000162
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

José António Silva
Cerqueira Rodrigues

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

GONDOMAR

Diligencias de penhora em curso

5154/09.8TBGDM

CIVIL
FASE

12.261,97
PENHORA

P0000176
PEDIDO

Município de
Gondomar

Ana Cristina Mendes
Santos Claro

GONDOMAR

3438/11.4TBGDM

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

CIVIL
FASE

14.000,00
ENTREGA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000185
PEDIDO

Entrega do locado

Município de
Gondomar

Carla Iolanda Torres
Cardoso / Ana Paula
Pereira Silva Vieira

GONDOMAR

42/05.0TBGDM

Execução de sentença de processo crime.

CIVIL
FASE

51.308,10
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000203
PEDIDO

Diligencias de penhora

Município de
Gondomar

Sandra Mónica Silva
Pereira Leal /
Alberto Augusto

GONDOMAR

5090/09.8TBGDM

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

CIVIL
FASE

4.562,00
JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000205
PEDIDO

Diligencias de penhora

Município de
Gondomar

Delfim Manuel
Sousa Teixeira /
Maria Judite soares

GONDOMAR

4155/09.0TBGDM

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

CIVIL
FASE

1.916,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

P0000209
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Sergio Filipe Ferreira
Moreira /Elsa Maria
Neves Gonçalves

GONDOMAR

1429/11.4TBGDM-

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

CIVIL
FASE

14.000,00
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000212
PEDIDO

Diligencias de penhora

Município de
Gondomar

Emilia Neves Moura
Carneiro

PORTO

5040/14.0T8PRT

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

Os executados procederam ao pagamento parcial da divida execução parada.

CIVIL
FASE

14.000,00
PENHORA

P0000215
PEDIDO

Município de
Gondomar

Ermelinda Alexandra
Mota Pinto

GONDOMAR

4617/09.0TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por dividas de rendas

CIVIL
FASE

5.163,50
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
28/05/15

P0000217
PEDIDO

Transacção

Município de
Gondomar

Fernanda Maria
Pinto Sampaio da
Cruz

GONDOMAR

2675/10.3TBGDM

Execução para pagamento de quantia certa por dividas de rendas.

CIVIL
FASE

1.304,07
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
25/03/15

P0000218
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Fernando Adrião
Moreira Lisboa

GONDOMAR

30/05.6PAGDM

Execução duma sentença proferida em processo crime por furto.

CIVIL
FASE

746,55
PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

P0000220
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Aida do Carmo da
Silva Monteiro /
Fernando silva

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em atraso.

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
31/03/15

GONDOMAR

Requerido o levantamento de sigilo fiscal

TOTAL DE PROCESSOS : 75

3525/10.6TBGDM

CIVIL
FASE

4.156,37
PENHORA

AUTOR

TAFP

TRIBUNAL

607/03

JUÍZO/N.PROCESSO

Acção de Responsabilidade Civil
Extracontratual

OBJETO DO LITÍGIO

49.780,00

VALOR

TAFP

2025/04.8BEPRT

Pedido de Reconhecimento de
Direito

30.000,01

provimento ao Recurso do Município em tudo o resto. Da mesma forma negou total provimento ao Recurso interposto da sentença pelos autores.

imóvel. No Acordão do TCA Norte foi concedido parcialmente provimento ao recurso do Município, já que baixou a indemnização a títulos de danos não patrimoniais para 3.000,00 € e negou

total da sentença de 1. ª instância porque os danos estariam claramente empolados pelos autores e que estes também não teriam sido prudentes no revestimento e isolamento do seu

quer os autores, sendo que estes últimos peticionavam que a CMG ainda deveria ser condenada a demolir o campo de futebol daquela Urbanização. Já o Município pretendia a revogação

700,00 € corresponde aos estragos causados nos electrodomésticos e a indemnizar aqueles na importância de 5.500,00 € a título de danos não patrimoniais. Recorreram quer o Município

para o limite confinante com o prédio dos autores, mandar reparar as paredes e os tectos dos anexos dos autores, incluindo a instalação eléctrica, indemnizar os autores na importância de

Pedido de reconhecimento de direito para que a Câmara fosse condenada a mandar impermeabilizar o piso do recinto de forma a impedir as infiltrações de água e a derivar a água da chuva

Município de
Gondomar

Acção Administrativa Comum

autores, tendo condenado o Município no montante de indemnização de 42.000,00 € mais IVA e acrescida de juros de mora contados desde a citação até integral pagamento.

autores, causando também fissuras na habitação e a destruição de todo o muro de suporte do talude. O dono da obra era o Município de Gondomar. Sentença de 1.ª instância favorável aos

autores e que durante a execução da empreitada implicou remoção de terras que estiveram na génese do deslizamento do talude adjacente ao Rio Ferreira e que suportava a habitação dos

do colector de saneamento integrado na empreitada denominada "Saneamento da Bacia do Rio Ferreira - Emissário do Rio Ferreira", cujo colector foi colocado numa parcela do terrenos dos

Francisco
Rodrigues
P0000002
Moreira Lopes e
esposa

PEDIDO

Acção Administrativa Comum

NATUREZA DA ACÇÃO

causados na habitação dos autores e no terreno que envolve aquela habitação, assim como no muro que delimita a mesma do Rio Ferreira, durante a realização da empreitada de instalação

Interposição de Recurso de Revisão da Sentença por parte do Município de Gondomar durante o mês de Agosto de 2015.

PEDIDO

Município de
Gondomar

RÉU

Pedido de condenação em indemnização por responsabilidade civil extracontratual no montante de 49.780,00 €, acrescidos dos competentes juros de mora legais, decorrente dos danos

Maria de Fátima
P0000001 da Silva Rocha e
outros

NÚMERO

Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 31/10/15 - Acções Administrativas Comuns

TCAN

Responsabilidade Civil Contratual

Acção Administrativa Comum

Acção Administrativa Comum

48.407,33

1.159,39

Arménio Lino
Martins

Município de
Gondomar
TAFP

1928/09.8BEPRT

Município de
Gondomar
TCAN

3140/11.7BEPRT

José Fernando
P0000007 de Sousa Pereira
Gonçalves

Município de
Gondomar
TAFP

949/14.3BEPRT

PEDIDO Pedido de condenação em indemnização a ser liquidada no montante de 9.887,67 € - Aguarda Acórdão
Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000006

Companhia de
Seguros
Tranquilidade,
S.A

Pedido de condenação em
indemnização de 30.978,00 €

Condenação em pagamento de
indemnização.

Acção Administrativa Comum

Acção Administrativa Comum

Acção de Reconhecimento de Direito Acção Administrativa Comum

PEDIDO Pedido de reconhecimento de direito de utilização de parcela de terreno.
Sentença completamente favorável ao Município de Gondomar já transitada em julgado. Aguarda conta de custas.

P0000005

30.978,00

9.887,67

30.000,01

Emitido Acórdão pelo TCAN que confirmou decisão da 1.ª instância que condenou na restituição do montante de 48.407,33 €. Em curso prazo para intentar Recurso Extraordinário para
Fixação de Jurisprudência junto do STA, que se justifica em face da existência de uma contradição de Acórdãos possibilitada por esta decisão do TCAN e uma anterior do STA sobre a
ilegitimidade activa e passiva de pessoas colectivas em processo de insolvência, uma vez que sendo declarada insolvente, uma pessoa colectiva carece de personalidade judiciária, o que
provoca uma situação de ilegitimidade, pelo que não poderia haver lugar a improcedência de invocação da excepção de ilegitimidade activa por falta de personalidade judiciária.

Pedido de restituição de quantia - 48.407,33 €.

PEDIDO

Município de
Gondomar

José Nunes
Pereira - Soc.
Construções S.A

P0000004
669/08.8BEPNF

José Fernando
Município de
Responsabilidade Civil
Santos
TAFP
1641/13.1BEPRT
Gondomar
Extracontratual
Rodrigues
Pedido de Indemnização 1.159,39 € por acidente - falta de tampa de saneamento em caixa. Aguarda marcação de julgamento.

PEDIDO
Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000003

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, já que apenas estamos em situação de reclamação de conta de custas.

Pedido de Condenação em indemnização em 30.978,00 € por responsabilidade civil decorrente de danos causados.

1647/13.0BEPRT

Acção Administrativa Comum

Pedido de indemnização de 4.526,05
€ por danos causados em veículo por Acção Administrativa Comum
tampa de saneamento.

Pedido de Condenação em
Indemnização de 115.908,65 €

4.526,05

115.908,65

Pedido de reconhecimento à categoria de servente.

TAFP

1678/13.0BEPRT

Pedido de reconhecimento à
categoria de servente

Acção Administrativa Comum

30.000,01

Pedido de Indemnização - 1.134,23 €
Acção Administrativa Comum
- Tampa de saneamento

1.134,23

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, continua a aguardar Conta de Custas finais do processo em face do acordo entre as Águas de Gondomar, S.A e a
autora porque o Município de Gondomar invocou uma excepção de ilegitimidade passiva e a responsabilidade pela indemnização foi assumida pelas AdG, S.A., que assumiu liquidar o
montante de 500,00 € para ressarcimento dos prejuízos apresentados pela autora.

2479/13.1BEPRT

Pedido de Indemnização no montante de 1.134,23 € por danos causados em viatura da autora, provocados por tampa de saneamento.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

Maria Júlia Silva
Amorim Teixeira

P0000011

Emitida sentença em 7 de Julho de 2015 completamente favorável ao Município e que não reconheceu o direito ao autor à titularidade de uma relação jurídica de emprego público ou a
ocupar definitivamente qualquer lugar no mapa de pessoal do Réu, absolvendo o Município dos pedidos efectuados. Autor intentou Recurso para o TCAN dessa sentença em 28 de Agosto
de 2015 e já foram apresentadas as contra-alegações pelo Município de Gondomar.

PEDIDO

Município de
Gondomar

Fernando Sousa
Oliveira

P0000010

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior porque este processo já se encontra apenas a aguardar Conta de Custas finais em face do acordo entre as Águas
de Gondomar, S.A e o autor porque o Município de Gondomar invocou uma excepção de ilegitimidade passiva e a responsabilidade pela indemnização foi assumida pelas AdG, S.A,
mediante o pagamento ao autor da quantia de 1.250,00 €.

Pedido de indemnização de 4.526,05 € por danos causados em veículo por tampa de saneamento.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

Joaquim Ferreira
Melo

P0000009

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

1297/08.3BEPRT

Pedido de Condenação no pagamento de Indemnização de 115.908,65 € - Aguarda julgamento.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

Manuel Jorge de
Barros Pereira

P0000008

Sentença absolveu CMG por prescrição - Após contra-alegações do Município, processo já subiu ao TCAN onde já foi emitido parecer pela Magistrada do MP junto daquele TCAN a
confirmar a sentença recorrida por prescrição. Aguarda Acórdão do TCAN e sem evolução desde o último relatório.

PEDIDO

Pedido de condenação em
indemnização - 34.605,00 €
Acção Administrativa Comum

137.500,00

TCAN

1013/07.7BEPRT

Pedido de Condenação em
Indemnização 70.000,00 € por
Acção Administrativa Comum
responsabilidade civil extracontratual.

Pedido de Condenação em Indemnização 70.000,00 € por responsabilidade civil extracontratual. Acidente de criança com baliza em pavilhão gimnodesportivo municipal.

Município de
Gondomar

70.000,00

PEDIDO

P0000016

Município de
Gondomar

Pedido de ressarcimento em 281.856,65 €

Luísa Silva &
Paulo Neves,
Lda.
TAFP

547/14.1BEPRT

Pedido de ressarcimento em
281.856,65 €.

Acção Administrativa Comum

281.856,65

Notificado Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte a condenar o Município no pagamento de indemnização no montante de 17.000,00 €, acrescido de juros de mora legais, que
o Município aceitou acatar, pelo que a CMG já liquidou aos autores o montante total de 20.226,70 € e intentará acção em regresso junto da Companhia de Seguros, dado que existia Apólice
de Seguro para este tipo de responsabilidade civil.

PEDIDO

Rui Manuel
P0000015 Ribeiro Nogueira
e outra

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. A aguardar emissão de Conta de Custas.

Pedido de Condenação em indemnização de 137.500,00 €. Após Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte que confirmou sentença que condenou o Município no pagamento de
79.750,00 € e da qual este recorreu, por responsabilidade civil extracontratual, na medida em que se verificava contradição de Acórdãos, foi emitido Acórdão de Revista a manter a decisão
recorrida, pelo que o Município foi condenado a pagar 79.750,00 € ao autor.

Pedido de Condenação em
indemnização de 137.500,00 € por Acção Administrativa Comum
responsabilidade civil extracontratual.

PEDIDO

1505/05.2BEPRT

Orlando Américo
Branco da Silva
STA

1.162,46

34.605,00

P0000014

Município de
Gondomar

Não houve evolução desde o último relatório. Aguarda julgamento.

Maria Fernanda
Pedido de Condenação no
Município de
P0000013 Ribeiro e Márcia
TAFP
117/14.4BEPRT
pagamento de Subsídios de Natal - Acção Administrativa Comum
Gondomar
Ribeiro Silva
581,23 €
PEDIDO Pedido de condenação do Município de Gondomar no pagamento de Subsídios de Natal referentes ao ano de 2013.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. Continua a aguardar Despacho/Julgamento.

2286/12.9BEPRT

Pedido de condenação em indemnização - 34.605,00 € - por invasão de propriedade alheia, construção de caminho em terreno particular sem expropriação e sem autorização do proprietário,
bem como por danos causados e desvalorização do imóvel.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

António Macedo
da Rocha e
esposa

P0000012

Município de
Gondomar
STA

2329/04.0BEPRT

Acção Administrativa Comum

Município de
Gondomar
TAFP

2240/11.8BEPRT

Pedido de condenação no
pagamento de indemnização de
24.550,00 € por responsabilidade
civil extracontratual, motivada por
fissuras em edifício sito na Rua de Acção Administrativa Comum
Angola, n.º152, 3.º Andar, Rio Tinto Contrução Avenida da Conduta ou,
em alternativa, condenação na
aquisição da fracção por 65.000,00 €

84.550,00

Município de
Gondomar
TAFP

2163/13.6BEPRT

Pedido de condenação em
indemnização montante de 6.960,96
Acção Administrativa Comum
€ - Nulidade de Resolução Unilateral
de Contrato

6.960,96

Pedido de condenação em indemnização montante de 6.960,96 € - Nulidade de Resolução Unilateral de Contrato efectuada por parte do Município de Gondomar, o qual sustentou a
existência de vários fundamentos para aquela Resolução, decorrente de variadíssimos incumprimentos do contrato de prestação de serviços de manutenção de equipamentos energéticos
em piscinas municipais.

SISTAVAC Sistemas de
Aquecimento,
P0000019
Ventilação e Ar
Condicionado,
S.A

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior uma vez que já havia sido proferida sentença absolutória da CMG - por prescrição - tendo sido interposto
Recurso para o TCAN pelos Autores. Aguarda Acórdão.

PEDIDO

780,00

Pedido de condenação no pagamento de indemnização de 24.550,00 € por responsabilidade civil extracontratual, motivada por fissuras em edifício sito na Rua de Angola, n.º152, 3.º Andar,
Rio Tinto - Contrução Avenida da Conduta ou, em alternativa, condenação na aquisição da fracção por 65.000,00 €

Alaxandre
Manuel Moura
P0000018
Magalhães e
Catarina Antunes
Teixeira Sousa

PEDIDO

Pedido de condenação em
eliminação de defeitos.

Pedido de condenação em eliminação de defeitos. proferido acórdão pelo TCAN em 12-07-2013, que concedeu provimento ao recurso apresentado pela CMG e absolveu-a do pedido,
contudo autor interpôs Recurso para o STA.

Manuel Alcino
Fazendeiro
Mendes

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. A aguardar Acórdão do STA.

PEDIDO

P0000017

Sentença emitida em que o Município foi totalmente absolvido do pedido de 281.856,65 € (duzentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos) e
aquela sociedade foi condenada a pagar 21.590,31 € (vinte e um mil, quinhentos e noventa euros e trinta e um cêntimos) no pedido reconvencional. Em curso prazo para eventual recurso
da autora.

Pedido de condenação em pagamento de 18.500,51 € decorrentes de fiscalização de empreitada de Remodelação e Ampliação do Jardim de Infância de Pinheiro D'Além - Valbom

2519/14.7BEPRT

TAFP

1927/14.8BEPRT

TAFP

1757/14.7BEPRT

2.167,04

Pedido de condenação em pagamento de 2.167,04 € decorrentes de danos causados em veículo seguro pela autora que caiu em caixa de saneamento sem tampa. Intervenção principal
provocada das Águas de Gondomar, S.A, neste processo, já que por força do Contrato de Concessão da Rede Pública de Distribuição de Água e Saneamento no Concelho de Gondomar, a
responsabilidade pela gestão e manutenção da rede de saneamento é da AdG, S.A.

Município de
Gondomar e Águas
de Gondomar, S.A

1.305,93

18.500,51

Icília Maria Silva
P0000023
Teles e outros

Município de
Gondomar
TAFP

53/14.4BEPRT

Pedido de condenação em
pagamento de subsídios aos
trabalhadores autores da acção no
montante total de 3.566,39 €

Acção Administrativa Comum

3.566,39

Após audiência prévia realizada no pretérito dia 23 de Junho sem obtenção de qualquer acordo, reagendado julgamento para o próximo dia 1 de Dezembro de 2015, a partir das 10h30, uma
vez que na data inicialmente agendada, 25 de Setembro de 2015, a mandatária das Águas de Gondomar, S.A, não se encontrava disponível.

PEDIDO

Companhia de
P0000022 Seguros Allianz
Portugal, S.A

Pedido de condenação em
pagamento de 2.167,04 €
decorrentes de danos causados em Acção Administrativa Comum
veículo seguro pela autora que caiu
em caixa de saneamento sem tampa

Pedido de condenação em pagamento de 1.305,93 € decorrentes de danos provocados em veículo da autora que caiu numa caixa de águas pluviais sem tampa em via municipal

Município de
Gondomar

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. A aguardar julgamento.

PEDIDO

Manuel Fernando
P0000021 Alves da Rocha,
Lda.

Pedido de condenação em
pagamento de 1.305,93 €
decorrentes de danos provocados
Acção Administrativa Comum
em veículo da autora que caiu numa
caixa de águas pluviais sem tampa
em via municipal

Após apresentação de peças processuais, à aguardar Despacho do Juiz, não houve evolução verificada desde o último relatório.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

Eng. & Prev. Unipessoal, Lda.

P0000020

Pedido de condenação em
pagamento de 18.500,51 €
decorrentes de fiscalização de
Acção Administrativo Comum
empreitada de Remodelação e
Ampliação do Jardim de Infância de
Pinheiro D'Além - Valbom

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, após o prazo para as alegações de direito, a aguardar acórdão do TAF Porto.

Pedido de condenação em pagamento de subsídios aos trabalhadores autores da acção no montante total de 3.566,39 €

Pedido de condenação em pagamento de 621,09 € decorrente de danos causados em viatura do autor por grelha de caixa de águas pluviais.

1604/14.0BEPRT

TAFP

2029/14.2BEPRT

Pedido de condenação em pagamento de 7.606,30 € decorrente de danos causados em viatura do autor por caixa de águas pluviais com tampa levantada.

Município de
Gondomar

Pedido de condenação em
pagamento de 7.606,30 € decorrente
de danos causados em viatura do Acção Administrativa Comum
autor por caixa de águas pluviais
com tampa levantada

P0000027

Maria Rosa Silva
Sousa e outros

Município de
Gondomar
TAFP

217/14.0BEPRT

Acção Administrativa Comum

Pedido de condenação em
pagamento de indemnização de
Acção Administrativa Comum
48.396,01 € por alegada ocupação
de terreno propriedade dos autores

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. Após peças processuais remetidas, a aguardar Despacho do Juiz.

1918/14.9BEPRT

Pedido de condenação em pagamento de 1.324,59 € decorrentes de danos provocados em veículo do autor que caiu num buraco em via municipal.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

Rui Manuel Alves
dos Santos

P0000026

Pedido de condenação em
pagamento de 1.324,59 €
decorrentes de danos provocados
em veículo do autor que caiu num
buraco em via municipal.

Alcançado acordo entre as partes no passado dia 15 de Setembro de 2015, em que o Município assumiu a reparação do veículo do autor através do accionamento de apólice de
responsabilidade civil que cobre danos causados por acidentes de viação em tampas de caixas de águas pluviais.

PEDIDO

P0000025

Amadeu da
Cunha Santos
Moreira

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, após período de envio de peças processuais, a aguardar despacho do Juiz titular.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

João Manuel de
Jesus Araújo

P0000024

Pedido de condenação em
pagamento de 621,09 € decorrente
de danos causados em viatura do Acção Administrativa Comum
autor por grelha de caixa de águas
pluviais

Emitida sentença a condenar a CMG no pedido apresentado pelas autoras. Interposto Recurso para o TCAN em face das questões formais que a CMG sustenta.

PEDIDO

48.396,01

1.324,59

7.606,30

621,09

Pedido de condenação em pagamento de indemnização de 48.396,01 € por alegada ocupação de terreno propriedade dos autores.

TAFP

Pedido de condenação em pagamento de indemnização 585.490,78 €.

de
2926/09.7BEPRT

Pedido
de
pagamento
585.490,78 €

condenação
em
de
indemnização Acção Administrativa Comum

2.487,58 €

P0000030

Eduardo
da Silva

Vieira Município
Gondomar

de
TAFP

645/15.4BEPRT

Após contestação do Município, processo encontra-se à aguardar Despacho Saneador do Juiz.

respeitava o projecto de loteamento.

a área de implantação do prédio não

arquitectura num loteamento em que

erro na aprovação de um projecto de

patrimoniais e não patrimoniais por

de indemnização por danos

no pagamento de 47.231,44 € a título

Pedido de condenação do Município

Acção Administrativa Comum

47.231,44

Pedido de condenação no pagamento de uma indemnização no montante de 2.487,58 € decorrente de danos causados por acidente de viação em que interveio o veículo do autor, provocado
por um buraco numa via municipal.

566/15.0BEPRT

PEDIDO

TAFP

Mário
Jorge Município
Moreira Marques Gondomar

de

585.490,78 €

P0000029

Pedido
de
condenação
no
pagamento de uma indemnização no
montante de 2.487,58 € decorrente
de danos causados por acidente de Acção Administrativa Comum
viação em que interveio o veículo do
autor, provocado por um buraco
numa via municipal.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, após despacho saneador, encontra-se a aguardar julgamento.

PEDIDO

Tiago Alexandre
Município
P0000028 Braga
da
Gondomar
Conceição

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, encontra-se a aguardar despacho do Juiz titular após peças processuais.

PEDIDO

809/15.0BEPRT

3.626,90 €

TAFP

1190/15.3BEPRT

15.000,00 €

Pedido de condenação em indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais em 15.000,00 € , decorrentes da não reconstrução e requalificação de um talude na ER 108,
imediatamente abaixo da casa da autora e cujos danos foram causados por desmoronamentos sucessivos.

Município
de
Filomena Gondomar e IP Infraestruturas de
Portugal, S.A

Pedido
de
condenação
em
indemnização por danos patrimoniais
e não patrimoniais em 15.000,00 € ,
decorrentes da não reconstrução e
requalificação de um talude na ER Acção Administrativa Comum
108, imediatamente abaixo da casa
da autora e cujos danos foram
causados por desmoronamentos
sucessivos.

Após realização da empreitada por parte da entidade competente, a IP - Infraestruturas de Portugal, S.A, durante o período em que decorria o prazo para as contestações e já após as peças
processuais, a autora como viu satisfeita a sua pretensão na execução das obras de requalificação e reforço do talude, desistiu da instância e de todos os pedidos, inclusivé do pedido de
indemnização.

PEDIDO

Maria
P0000032
Silva

Após resposta a excepções invocadas, a aguardar despacho saneador.

Pedido de condenação no pagamento de um montante de 3.626,90 € por danos causados no seu veículo resultante de um buraco no pavimento de uma artéria municipal situada na freguesia
de Baguim do Monte, cujo mau estado da via provocou tais danos.

TAFP

PEDIDO

de

Carlos
Manuel Município
Soares Ribeiro
Gondomar

P0000031

Pedido
de
condenação
no
pagamento de um montante de
3.626,90 € por danos causados no
seu veículo resultante de um buraco
Acção Administrativa Comum
no pavimento de uma artéria
municipal situada na freguesia de
Baguim do Monte, cujo mau estado
da via provocou tais danos.

Pedido de condenação do Município no pagamento de 47.231,44 € a título de indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais por erro na aprovação de um projecto de arquitectura
num loteamento em que a área de implantação do prédio não respeitava o projecto de loteamento.

Após peças processuais, a aguardar Despacho Saneador do Juiz.

PEDIDO

de
TAFP

que não haveria sinalização para

automóvel, num dia de chuva em

saneamento no seu veículo

causados por uma tampa de
Acção Administrativa Comum

515,61 €

de CIP - Construções,
S.A
TAFP

1815/15.0BEPRT

Pedido de condenação em

contratos de empreitada.

resolveu com justa causa os aludidos

de Gondomar, nos quais o Município

Arquitectura do Auditório Municipal

empreitada de Adaptação de

Infância do Concelho, bem como da

Escolas Básicas e dos Jardins-de-

referentes à remoção do amianto das Acção Administrativa Comum

das empreitadas de obras públicas

Município de Gondomar no âmbito

contratuais assumidas com o

do incumprimento das obrigações

montante de 693.350,00 € resultante

pagamento de indemnização no

693.350,00 €

Após interposição de acção, a aguardar contestação da Ré, CIP-Construções, S.A.

Pedido de condenação em pagamento de indemnização no montante de 693.350,00 € resultante do incumprimento das obrigações contratuais assumidas com o Município de Gondomar no
âmbito das empreitadas de obras públicas referentes à remoção do amianto das Escolas Básicas e dos Jardins-de-Infância do Concelho, bem como da empreitada de Adaptação de
Arquitectura do Auditório Municipal de Gondomar, nos quais o Município resolveu com justa causa os aludidos contratos de empreitada.

Município
P0000034
Gondomar

PEDIDO

1286/15.1BEPRT

montante de 515,61 € por danos

alertar do mau estado da tampa.
Pedido de condenação no pagamento de uma indemnização no montante de 515,61 € por danos causados por uma tampa de saneamento no seu veículo automóvel, num dia de chuva em
que não haveria sinalização para alertar do mau estado da tampa.

Carla Alexandra Município
Ferreira Carlão
Gondomar

Após contestação do Município de Gondomar, a aguardar Despacho Saneador.

PEDIDO

P0000033

Pedido de condenação no
pagamento de uma indemnização no

AUTOR

TAFP

TRIBUNAL

1748/10.7BEPRT

JUÍZO/N.PROCESSO

NATUREZA DA ACÇÃO

Acção Administrativa Especial

OBJETO DO LITÍGIO

Pedido de Anulação de Despacho de
Indeferimento de Licenciamento de
Unidade Hoteleira, subsidiariamente
deduziu um pedido de indemnização por
danos causados de 810.000,00 €.

TCAN

321/07

Município de
Gondomar
TAFP

689/05.4BEPRT

Pedido de declaração de ilegalidade de
aplicação de taxas urbanísticas em
operações urbanísticas

Pedido de declaração de ilegalidade de aplicação de taxas urbanísticas em operações urbanísticas. Sentença favorável ao Município de Gondomar, notificada em 2 de Dezembro de 2014, que atendeu à exc
invocada pelo Município de uso de meio processual impróprio pela autora e que absolveu o Município da instância, obrigando-se assim a autora a liquidar as taxas devidas.Transitou em julgado em 9 de Ja
2015.

Maria Antónia
Trota Sequeira
(Brancastilho)

Transitou em julgado em 9 de Janeiro de 2015.

PEDIDO

P0000003

Acção Administrativa Especial

Pedido de anulação de acto de indeferimento praticado pelo Presidente da Câmara de pedidos de autorização para realização de obras em imóvel propriedade da autora. Acórdão do TAF anulou acto de
indeferimento praticado pelo Presidente da Câmara de pedidos de autorização para obras. A CMG interpôr Recurso no TCA Norte por erro de julgamento que concedeu parcial provimento ao pedido efectuad
autora/recorrida, em primeira instância.

Algefra

Pedido de anulação de acto de
indeferimento praticado pelo Presidente da
Câmara de pedidos de autorização para
realização de obras em imóvel
propriedade da autora.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, continuamos a aguardar Acórdão do TCAN.

PEDIDO

P0000002

Município de
Gondomar

Acção Administrativa Especial

Já é o segundo processo e presentemente decorrem negociações entre as partes. Após despacho saneador aguarda-se realização de audiência para julgamento da matéria de facto.

Município de
Gondomar

RÉU

Sem evoluções desde o último relatório. A autora e o réu indicaram recentemente que pretendem uma perícia colegial.

PEDIDO

2BCM Hotelaria
P0000001 & Turismo Rural,
Lda.

NÚMERO
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Acção Administrativa Especial

Acção Administrativa Especial

TAFP

1492/13.3BEPRT

Acção Administrativa Especial

Impugnado acto adiministrativo praticado pelo Vereador, Eng.º Leonel Viana, que determinou o encerramento preventivo do estabelecimento por violação das normas de ruído e segurança, e deduzido pedido
indemnização de 50.000,00 €. Acórdão do TAF do Porto decidiu anular o acto de encerramento preventivo do estabelecimento mas absolveu a CMG dos restantes pedidos. Sentença transitada em julgado e
de Junho de 2014.

Município de
Gondomar

Impugnado acto adiministrativo praticado
pelo Vereador, Eng.º Leonel Viana, que
determinou o encerramento preventivo do
estabelecimento e deduzido pedido de
indemnização de 50.000,00 €.

Pedido de anulação de despacho que
ordenou aplicação de taxas urbanísticas

P0000007

Igreja Universal
do Reino de
Deus e outros

Município de
Gondomar
TAFP

1862/12.4BEPRT

Pedido de anulação de acto de
indeferimento de licenciamento urbanístico

Acção Administrativa Especial

Sentença absolveu parcialmente CMG do pedido - Desde o último relatório não houve alterações relevantes já que apenas se aguarda a emissão da Conta de Custas finais.

PEDIDO

Dreams 4 all
P0000006 Café Unipessoal,
Lda.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

2477/12.2BEPRT

Pedido de anulação de despacho que ordenou aplicação de taxas urbanísticas. Após fase de articulados a aguardar emissão de Despacho pelo Juiz titular.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

Delfina Fernanda
Oliveira Santos

P0000005

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, continuamos a aguardar Acórdão do TCAN.

1051/06.7-A

Pedido de Anulação de Despacho de Indeferimento de operação urbanística, subsidiariamente autora deduziu um pedido de indemnização por danos causados de 100.000,00
após sentença de improcedência da acção no TAF, que absolveu o Réu do pedido.

TCAN

PEDIDO

Município de
Gondomar

Maria José dos
Santos Ferreira

P0000004

Pedido de Anulação de Despacho de
Indeferimento de operação urbanística,
subsidiariamente deduziu um pedido de
indemnização por danos causados de
100.000,00 €.

Pedido de anulação de acto de indeferimento de licenciamento urbanístico.

Pedido de anulação de acto de
indeferimento em processo de
licenciamento.

Acção Administrativa Especial

Pedido de conclusão de Revisão do PDM
e simultaneasmente que o mesmo fosse
declarado ilegal.

Acção Administrativa Especial

Município de
Gondomar
TAFP

3544/11.5BEPRT

Pedido de anulação de acto de indeferimento em processo de licenciamento.

Lino Marques
Ferreira
Lagarteiro

Pedido de anulação de acto de
indeferimento em processo de
licenciamento.

Acção Administrativa Especial

Município de
Gondomar e
P0000011 Ministério Público
Lusoconstrói Empreendimentos
Imobiliários, S.A
TCAN

2316/08.9BEPRT

Pedido de declaração de nulidade dos
actos do Presidente da CMG de
aprovação de projecto de arquitectura, de
licenciamento e de construção.

Acção Administrativa Especial

Acção em que é patente o uso de meio processual impróprio e a excepção de litispendência, contudo ainda se aguarda prolação de sentença do TAF Porto desde Outubro de 2012. Aliás, as excepções
invocadas pela CMG e pelos restantes contra-interessados foram corroboradas já pelo M.P no seu douto parecer. Sem evolução desde o último relatório.

PEDIDO

P0000010

À aguardar Acordão do STA depois de indeferido o Recurso intentado pela CMG junto do TCA Norte, já que a CMG foi condenada no TAF Porto a concluir a Revisão do PDM porque este foi declarado ilegal
Sem evolução desde o último relatório.

Pedido de conclusão de Revisão do PDM e simultaneasmente que o mesmo fosse declarado ilegal.

1867/11.2BEPRT

PEDIDO

STA

José Manuel
Sousa Canavarro

P0000009

Município de
Gondomar

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, após decurso e encerramento de audiência de julgamento em 11 de Novembro de 2013 e após alegações de direito oferecidas pel
partes, aguarda-se emissão de Sentença.

Pedido de anulação de acto de indeferimento em processo de licenciamento.

1673/09.4BEPRT

PEDIDO

TAFP

P0000008

Município de
Gondomar

José Armando
Ferreira Martins
e Maria Celeste
Martins Cruz

Esteve suspensa a instância por falecimento de um dos co-autores. Junta habilitação de herdeiros. No passado dia 30 de Setembro de 2015 esteve agendada uma audiência de produção de prova que foi d
sem efeito porque a Igreja Universal do Reino de Deus desistiu da acção e está em curso prazo para constituição de mandatário por parte dos sucessores de um dos co-autores que faleceu, se não constit
mandatário este processo cessará e o Município será absolvido da instância.

PEDIDO

Pedido de declaração de nulidade dos actos do Presidente da CMG de aprovação de projecto de arquitectura, de licenciamento e de construção. Recurso da CMG de sentença que declarou nulos os actos d
Presidente da CMG de aprovação de projecto de arquitectura, de licenciamento e de construção.

Pedido de anulação de indeferimento de operação urbanística.

2505/12.1BEPRT

Impugnação de acto de indeferimento de
operação urbanística

Acção Administrativa Especial

TAFP

1515/08.8BEPRT

Pedido de condenação em autorização de
construção de um muro de vedação do
logradouro de um prédio, já que autora
entendia que aquele prédio era privado.

Acção Administrativa Especial

Pedido de condenação em autorização de construção de um muro de vedação do logradouro de um prédio, já que autora entendia que aquele prédio era privado.

Município de
Gondomar

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. Sentença emitida em 11 de Fevereiro de 2014. Sentença totalmente absolutória e transitada em julgado da CMG por improcedênci
pedidos de condenação em autorização de construção de um muro de vedação do logradouro de um prédio, já que prédio foi considerado público por usucapião. A aguardar conta de custas finais.

PEDIDO

Rosa Moreira da
P0000013
Cunha

Não houve evolução desde o último relatório. Após fase de articulados e junção de processo instrutor, aguarda-se prolação de despacho saneador/sentença.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

Maria José
Santos Ferreira

P0000012

Sentença desfavorável à CMG confirmada pelo TCAN que considerou nulos os actos do Presidente da CMG de aprovação de projecto de arquitectura e de licenciamento de construção dos dois armazéns
propriedade da sociedade Lusoconstrói prolatados em 11 de Junho de 2002 e 10 de Outubro de 2002, sendo que atenta a Jurisprudência Uniformizada pelo Acórdão do Pleno do STA de 29/11/2006 a
Administração tem o dever de, oficiosamente, ajuizar da viabilidade da legalização antes de uma eventual demolição, sendo que, no caso desta acção intentada pelo MP contra o Município e a Lusoconstrói
foi peticionada a demolição dos armazéns mas apenas a nulidade dos actos. Sendo certo que a nulidade de um acto administrativo torna-o inválido e de nenhum efeito, contudo, atendendo ao que possibili
art.º106.ºn.º2 do RJUE e a Jurisprudência Uniformizada por aquele Acórdão do STA de 29/11/2006 e ainda recentemente confirmada pelo Acórdão do STA de 18 de Junho de 2015, no âmbito do Processo
n.º589/14, ainda que o acto de licenciamento seja nulo tal não significa que por força da norma do art.º106.ºn.º2 do RJUE não possa a operação urbanística ser legalizada , desde que cumpra as exigênci
Planos de Ordenamento em vigor e sejam efectuadas obras de correcção e adaptação exigíveis, pelo que irá ser solicitado parecer aos Departamentos de Planeamento e de Urbanismo da CMG para se per
dessa viabilidade técnica.

PEDIDO

Pedidos de declaração de nulidade e
anulabilidade de despachos de
indeferimento de pedidos de licenciamento
Acção Administrativa Especial

Município de
Gondomar
TAFP

1750/11

Acção Administrativa Especial

Pedido de declaração de ilegalidade de deliberação da Câmara de 10 de Fevereiro de 2011 e condenação em prática de acto devido, por força de nulidades e anulabilidades várias requeridas pela autora.
de condenação simultânea em indemnização no montante de 2.199.300,01 €.

Sociedade
Protectora
Animais Porto

TCAN

790/09.5BEPRT

Acção Administrativa Especial

Pedido de anulação de actos de indeferimento referentes à pretensão de subida de escalão dos dois representados do autor, em Fevereiro de 2008. Pedidos do autor totalmente procedentes na sentença do
Porto.

STAL

Pedido de anulação de actos de
indeferimento referentes à pretensão de
subida de escalão dos dois representados
do autor, em Fevereiro de 2008.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. Recurso da CMG de Sentença que anulou os actos de indeferimento referentes à pretensão de subida de escalão dos dois
representados do autor, em Fevereiro de 2008. Aguarda Acórdão do TCA Norte.

PEDIDO

P0000016

Município de
Gondomar

Processo de elevada complexidade técnica, em que após realização de audiência prévia se encontram em curso negociações entre as partes para possível transacção que acautele os interesses das partes

PEDIDO

P0000015

Pedido de declaração de ilegalidade de
deliberação da Câmara de 10 de Fevereiro
de 2011 e condenação em prática de acto
devido, por força de nulidades e
anulabilidades várias requeridas pela
autora. Pedido de condenação simultânea
em indemnização no montante de
2.199.300,01 €

Acção que se reveste de enorme complexidade técnica e que aguarda prolação de sentença após audiência de julgamento em que a autora conseguiu dar como provada variada factualidade com relevo.

1652/08.2BEPRT

Pedidos de declaração de nulidade e anulabilidade de despachos de indeferimento de pedidos de licenciamento. Acção que se reveste de enorme complexidade técnica e que aguarda prolação de sentença
audiência de julgamento em que a autora conseguiu dar como provada variada factualidade com relevo.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

S. Camões Comércio de
Automóveis, Lda

P0000014

Pedido de anulação de acto de
indeferimento relativo à atribuição de
prémios de desempenho.
Acção Administrativa Especial

Pedido de reposicionamento
remuneratório efectuado pelo STFPSP em
representação do seu associado.

Acção Administrativa Especial

Município de
Gondomar
TAFP

3175/12.2BEPRT

Pedido de anulação de pena aplicada em
processo disciplinar

Acção Administrativo Especial

Pedido de anulação de pena aplicada em processo disciplinar. Após ter sido notificado em Maio de 2014 da renuncia ao mandato da sua advogada, o autor que pretendia a anulação da sanção aplicada no
processo disciplinar instaurado pela CMG, não constituiu advogado nem levantou a carta registada com a notificação.

Rui José
Fernandes
Magalhães

Sentença já transitada em julgado. CMG absolvida da instância porque autor não constituiu advogado após renuncia da sua advogada Dra. Dalila Ribeiro Neto, artº. 577 al) h) do CPC e reclamadas custas d
parte.

PEDIDO

P0000019

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, já que após articulados e após contestação do contra-interessado Ministério da Educação e Ciência, aguarda-se prolação do
despacho saneador ou emissão de sentença.

Pedido de reposicionamento remuneratório efectuado pelo STFPSP em representação do seu associado.

2628/12.7BEPRT

PEDIDO

TAFP

STFPSP (Manuel
Barbosa)

P0000018

Município de
Gondomar

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. Acção a aguardar despacho saneador ou sentença, após fase de articulados.

3527/10.2BEPRT

Pedido de anulação de acto de indeferimento relativo à atribuição de prémios de desempenho.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

STFP (Diana
Moreira Marques)

P0000017

Pedido de anulabilidade de acto administrativo.

Município de
Gondomar
TAFP

3461/11.9BEPRT

Pedido de anulabilidade de acto
administrativo.
Acção Administrativa Especial

Município de
Gondomar
TAFP

2655/12.4BEPRT

Pedido de condenação em pagamento do
prémio de desempenho referente ao ano
de 2008 à representada do autor.

Acção Administrativa Especial

Pedido de condenação em pagamento do prémio de desempenho referente ao ano de 2008 à representada do autor. CMG efectuou o pagamento do prémio de desempenho referente ao ano de 2008 à
representada do autor em Novembro de 2013.

STFPSN (
Fernanda
Martins)

Impugnação Judicial de Taxas
Urbanísticas

Município de
Gondomar
TAFP

1613/14.9BEPRT

Pedido de anulação de despacho que determinou a instauração de um processo disciplinar.

Luis Fernando
Santos Silva

Pedido de anulação de despacho que
determinou a instauração de um processo
disciplinar

Acção Administrativa Especial

Acção Administrativa Especial

Após peças processuais e após despacho interlocutório de indeferimento do Juiz, interposto Recurso desse Despacho Judicial que aguarda ainda despacho de admissibilidade do Recurso pelo Juiz do TA

PEDIDO

P0000023

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. A aguardar Acórdão do TCAN.

2415/12.2BEPRT

Impugnação judicial de taxas urbanísticas aplicadas. Sentença parcialmente favorável à autora mas ainda assim a reduzir apenas de 148.022,00 € para 112.098,00 € o montante das taxas
recorreu da sentença para o TCAN.

TCAN

PEDIDO

Município de
Gondomar

Cardoso & Costa
-Construções,
Lda

P0000022

Sentença declarou a inutilidade superveniente da lide por força do pagamento do prémio de desempenho à associada do autor reportado ao ano de 2008, objecto da presente acção. À aguardar conta de cu

PEDIDO

P0000021

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. A aguardar julgamento. Após devolução do processo à 1ª. Instância, por esta já foi proferido despacho saneador, que não atende
excepções que a CMG invocou e aguarda-se agendamento de julgamento.

PEDIDO

Ermelinda
P0000020 Moreira Matos e
Silva

Pedido de condenação no pagamento de
67.250,54 € resultante da resolução
unilateral de contrato e alegadas
retenções de montantes.

TAFP

5./15.7BEPRT

Pedido de anulação do despacho da DGAL que determinou a contribuição do Município para o FAM no montante de 2.834.889,87 €

DGAL

Pedido de anulação do despacho da
DGAL que determinou a contribuição do
Município para o FAM no montante de
2.834.889,87 €

Pedido de declaração de anulação de acto
administrativo que determinou a nulidade
de contrato por falta de habilitações legais.

Pedido de condenação do Município na
autorização de alteração dos baixos para
serviços.

Após contestação e pronúncia do autor sobre as excepções invocadas, aguarda-se Despacho Saneador a emitir pelo Juiz do Processo.

61/15.8BEPRT

Pedido de condenação do Município na autorização de alteração dos baixos para serviços.

TAFP

PEDIDO

de

Abel de Azevedo Município
Alves
Gondomar

P0000027

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior, encontra-se a aguardar despacho saneador do Juiz titular.

Pedido de declaração de anulação de acto administrativo que determinou a nulidade de contrato por falta de habilitações legais

1229/14.0BEPRT

PEDIDO

TAFP

David Leonel
Barbosa França

P0000026

Município de
Gondomar

Após interposição de acção, a aguardar ulteriores termos processuais. Sem evolução desde última informação.

PEDIDO

P0000025

Município de
Gondomar

Após peças processuais, à aguardar despacho do Juíz.

272/15.6BEPRT

Acção Administrativa Especial

Acção Administrativa Especial

Acção Administrativa Especial

Acção Administrativa Especial

Pedido de condenação no pagamento de 67.250,54 € resultante da resolução unilateral de contrato e alegadas retenções de montantes referentes a contrato de empreitada, por incumprimento da Autora.

TAFP

PEDIDO

Município de
Gondomar

CIPConstruções, S.A

P0000024

Após contestação, a aguardar Despacho Saneador.

934/15.8BEPRT

Pedido de anulação de despacho que
ordenou demolição de obras ilegais na Acção Administrativa Especial
fracção do autor.

Pedido de anulação de despacho que ordenou demolição de obras ilegais na fracção do autor.

TAFP

PEDIDO

de

Telmo
André Município
Marques Rocha Gondomar

P0000028

VALOR

15.000,00

810.000,00

em 2 de Dezembro de 2014, que atendeu à excepção
taxas devidas.Transitou em julgado em 9 de Janeiro de

365.977,76

e da autora. Acórdão do TAF anulou acto de
concedeu parcial provimento ao pedido efectuado pela

nto da matéria de facto.

rativas Especiais

30.000,01

normas de ruído e segurança, e deduzido pedido de
antes pedidos. Sentença transitada em julgado em 18

50.000,00

1.999,00

os de 100.000,00 €. Aguarda Acórdão do TCA Norte

100.000,00

de Outubro de 2012. Aliás, as excepções

15.000,00

30.000,01

visão do PDM porque este foi declarado ilegal -

30.000,01

013 e após alegações de direito oferecidas pelas

30.000,01

uma audiência de produção de prova que foi dada
m dos co-autores que faleceu, se não constituirem

nsitada em julgado da CMG por improcedência dos
ião. A aguardar conta de custas finais.

30.000,01

30.000,01

nciamento de construção dos dois armazéns
órdão do Pleno do STA de 29/11/2006 a
a pelo MP contra o Município e a Lusoconstrói não
m efeito, contudo, atendendo ao que possibilita o
de Junho de 2015, no âmbito do Processo
legalizada , desde que cumpra as exigências dos
eamento e de Urbanismo da CMG para se perceber

CMG de sentença que declarou nulos os actos do

etensão de subida de escalão dos dois

do autor totalmente procedentes na sentença do TAF

15.000,00

nsacção que acautele os interesses das partes.

e anulabilidades várias requeridas pela autora. Pedido

2.199.300,01

o provada variada factualidade com relevo.

de técnica e que aguarda prolação de sentença após

30.000,01

30.000,00

, artº. 577 al) h) do CPC e reclamadas custas de

ue pretendia a anulação da sanção aplicada no

ucação e Ciência, aguarda-se prolação do

30.000,01

15.000,00

e admissibilidade do Recurso pelo Juiz do TAF.

30.000.01

098,00 € o montante das taxas à aplicar. Autora

148.022,00

cto da presente acção. À aguardar conta de custas.

de desempenho referente ao ano de 2008 à

487,36

proferido despacho saneador, que não atendeu às

30.000,00

14.400,00 €

30.000,01

2.834.889,87

de empreitada, por incumprimento da Autora.

67.250,54

30.000,01 €

Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/15 a 31/10/15 - Expropriações
NÚMERO

P0000001

OBSERVAÇÕES

EXPROPRIADO

Maria Rosa
Castro Machado

EXPROPRIANTE

Município de
Gondomar

TRIBUNAL

Instância Central Cível

JUÍZO/N.PROCESSO

ESTADO

2039/09.1TBGDM

Transacção após Recurso da Decisão
Arbitral por ambas as partes.
Probabilidade séria de vencimento
pela expropriada. Decisão Arbitral de
967.079,22 €

VALOR

1.087.346,89

b) Transaccção efectuada por 615.355,83 € (sendo que 400.000,00 € foram pagos em 20.06.2014 e os restantes 215.355,83 € liquidados até 31.01.2015)

Liquidada em Janeiro de 2015 a última tranche do Acordo pela CMG. Já remetida a conta de encargos final liquidada pelo Município em 14 de Maio de 2015 no montante de
33.144,19 €, na sua quota parte.

P0000002

OBSERVAÇÕES

Arquis Sociedade de
Construções Lda.
- Massa
Insolvente

Município de
Gondomar

Instância Central Cível

2040/09.5TBGDM

Sentença em 23-11-2014 = €
288.931,00
Decisão Arbitral = €301.348,50.
Recursos Interpostos por expropriante
e expropriada mas sentido provável da
decisão deverá apontar para um
montante próximo do arbitrado por
sentença.

2.572.477,00

4864/07.9TBGDM

Acordão Arbitral - 1.083.159,00 €
Recurso de Decisão Arbitral por
Expropriante e Expropriadas. Provável
acompanhamento de Decisão Arbitral
e Muito Provável que a Carvalho e
Miguel, Lda. não seja considerada
interessada.

4.515.523,64

b) Aguarda Acórdão da Relação do Porto

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior.

P0000003

OBSERVAÇÕES

Stand Camões Comércio de
Automóveis, Lda.
e Carvalho e
Miguel, Lda.

Município de
Gondomar

Alcançado Acordo entre as partes.

Instância Central Cível

Após negociações entre as partes foi possível alcançar uma Transacção com as expropriadas, Transacção essa que foi Homologada pela Meritíssima Juiza titular do
processo em 17 de Junho pretérito e que determinou que o montante total das indemnizações com a presente expropriação se tenha fixado nos 2.083.159,60 €, dos quais
1.083.159,60 € já haviam sido liquidados e depositados em 6 de Dezembro de 2007 e os restantes 1.000.000,00€ serão liquidados no prazo de um ano à razão de 600.000,00 €
para a Stand Camões - Comércio de Automóveis, Lda. e 400.000,00 € para a sociedade Carvalho e Miguel, Lda. A primeira prestação do Acordo já paga no montante de
600.000,00 € no passado dia 30 de Junho de 2015, liquidada integralmente à expropriada Stand Camões - Comércio de Automóveis, Lda. Para além disto, em face do Acordo
foi requerida a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça devida pela expropriação, ao abrigo do art.º6.ºn.º7 do Regulamento das Custas Processuais, que
foi concedido e se traduziu numa poupança de cerca de 50.000,00 € nos encargos finais, normalmente muito avultados em processos desta natureza.

P0000004

OBSERVAÇÕES

Domingos
Martins Leça

Município de
Gondomar

Instância Local Cível

4700/11.1TBGDM

Recurso valor - 68.960,00€
Decisão Judicial - 68.960,00€
Decisão Judicial - 40.224,71€.
Provável alteração da fundamentação
(classificação da parcela)

311.925,00

Decisão Arbitral de 142.260,00 €
Sentença de Recurso de Decisão
Arbitral 82.982,06 €.

657.375,69

Aguarda Acórdão da Relação do Porto após recursos do Município e do expropriado.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000005

OBSERVAÇÕES

Domingos
Martins Leça

Município de
Gondomar

Instância Central Cível

4700/11.1TBGDM-A

Acórdão da Relação do Porto que fixou o valor final da indemnização no montante de 153.632,13 €, o que acrescido de juros de mora e encargos desde Novembro de
2010, determina que os encargos finais fiquem nos 172.067,41 €.

Tal como o informado no relatório anterior, emitido Acórdão do Tribunal da Relação do Porto com valor final de indemnização fixado em 153.632,13 €, acrescido dos
competentes juros de mora legais. Chama-se a atenção para o facto de já se encontrarem depositados desde Setembro de 2011, 142.260,00 €, pelo que o montante que já foi
liquidado traduziu apenas a diferença. (172.067,41 € - 142.260,00 € = 29.807,41 €)

P0000006

José Castro
Pereira Sousa

Município de
Gondomar

Instância Local Cível

2379/12.2TBGDM

Aguarda sentença (recurso CMG €
7.777,64) Decisão arbitral de
9.942,90€. Apenas a CMG recorreu. O
valor nunca será superior à decisão
arbitral.

9.942,90

OBSERVAÇÕES

Aguarda sentença após recurso por parte da CMG da decisão arbitraL.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior.

P0000007

OBSERVAÇÕES

Manuel António
Junior

Município de
Gondomar

Instância Central Cível

4698/11.6TGGDM

Articulados (100.000,00€)
99.462,70 € (Processo Parcela E)
Decisão arbitral - 15.500,00 € e
e 7.931,56 € (referente ao
179.180,00 € relativa a duas parcelas Processo Apenso respeitante à
relatório dos peritos do tribunal propôs
Parcela A)
291.214,85€ e 18.279,95€

Aguarda sentença do Tribunal de 1.ª Instância.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior.

P0000008

OBSERVAÇÕES

Manuel Dias
Ribeiro

Município de
Gondomar

Instância Central Cível

2038/09.3TBGDM

Recurso - 1.103.231,80
Decisão arbitral - 112.592,77€
Sentença - 403.766,00€. Recurso da
CMG e do expropriado

2439/11.7TBGDM

Articulados (124.000,00)
Decisão arbitral - 61.717,62€.
Relatório dos peritos do Tribunal 82.335,66 €. Recurso da Decisão
Arbitral

1.103.231,80

Aguarda Acórdão da Relação do Porto após recursos.

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior.

P0000009

OBSERVAÇÕES

Maria de Fátima
Braga Matos

Município de
Gondomar

Instância Local Cível

124.000,00

Após emissão de relatório dos peritos em que os mesmos certificaram e validaram qual a área correcta do imóvel que afinal é de 1.487,00 m2 em lugar dos 1.192,80
m2 registados na Conservatória do Registo Predial de Gondomar, e atendendo a que esta revisão da área assumida também pelo perito indicado pelo Município
poderia implicar um montante indemnizatório significativamente mais elevado, estão em curso conversações entre as partes para se tentar uma Transacção que não
onere excessivamente o erário público mas que acomode aquela revisão em alta da área expropriada e não atinja os valores pretendidos pela expropriada no pedido
por esta formulado.

Terminou inquirição de testemunhas no julgamento e foi pedida a suspensão da instância para negociações entre as partes embora as pretensões ainda sejam muito
diferentes relativamente aos montantes em causa.

P0000010

OBSERVAÇÕES

Maria Margarida
Casal Vieira

Município de
Gondomar

(Transacção) €37.956,48.

Não houve evolução verificada desde o último relatório.

Instância Local Cível

4699/11.4TBGDM

Recurso ( €123.417,00)
Decisão arbitral €48.550,00
Decisão judicial= € 59.503,45

123.417,00

Setor de Equipamento

RELATÓRIO ATIVIDADES PARQUE AUTOMÓVEL
SETEMBRO/OUTUBRO 2015

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

EQUIPAMENTO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE
SERVIÇO PRESTADO

01/09/2015 a 09/09/2015

Máquina Giratória
Camião

Desaterro para construção do Centro Social de
Melres (2ª Fase)

Melhoria de condições de apoio aos idosos e
carenciados.

08/09/2015 a 13/10/2015

Máquina Rastos
Camião

Limpeza de terreno na Cova da Má (Valbom)

Limpeza e proteção ambiental

21/09/2015 a 31/10/2015

Máquina Giratória
Máquina rastos
Cilindro
Camião
Máquina retro
Camião

Abertura do prolongamento da Rua de Chão Verde Melhoria das vias de comunicação
(Rio Tinto)

01/09/2015 a 31/10/2015

Autocarros

01/09/2015 a 31/10/2015

Autocarros

72 Cedências autocarros para levar a efeito vários Protagonização de várias iniciativas de
programas organizados pela Câmara
índole social, cultural e pedagógica
direcionadas às crianças, jovens e idosos do
Município.
07 Cedências de autocarros a Instituições de
Proporcionar aos alunos alargamento dos
Ensino
conhecimentos através de "visitas culturais".

21/10/2015 a 31/10/2015

Desaterro para alargamento da Rua dos Netos
(Jovim)

Melhoria das vias de comunicação

P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt

Setor de Equipamento

01/09/2015 a 31/10/2015

Autocarros

13 Cedências de autocarros a Associações
Folclóricas e Musicais

Participação Autárquica nas deslocações aos
locais de atuação.

01/09/2015 a 31/10/2015

Autocarros

29 Cedências de autocarros a Instituições
Desportivas

Colaboração Autárquica para a participação
nas atividades desportivas

01/09/2015 a 31/10/2015

Autocarros

09 Cedências de autocarros às Juntas de Freguesia Apoio Autárquico nas iniciativas Culturais e
Recreativas das Juntas de Freguesia,

01/09/2015 a 31/10/2015

Autocarros

09 Cedências de autocarros a Instituições Sociais,
Culturais e Recreativas

Apoio Autárquico no desenvolvimento de
ações sociais, culturais e recreativas.

01/09/2015 a 31/10/2015

Autocarros

08 Cedências de autocarros a Instituições várias

Colaboração Autárquica na realização de
passeios/convivios diversificados.

O Coord. Técnico
(A. Silva)

P.A./asantos.silva@cm-gondomar.pt

Relatório de Atividades de 1 setembro a 31 de outubro de 2015
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

ENTRADA E SAIDA DE EXPEDIENTE

REGISTO
FATURAÇÃO/REQUISIÇÃO

VALIDAÇÃO
FATURAÇÃO DE ACORDO COM REQUISIÇÃO
SOLICITADA

CONFIRMAÇÃO
MATERIAL PARA VIATURAS
DE ACORDO COM FATURAÇÃO E
REQUISIÇÃO

RECEÇÃO, REGISTO E AFETAÇÃO DOS
TRABALHADORES DO SETOR DE
EQUIPAMENTO

PROGRAMAÇÃO /
INFORMAÇÕES / REGISTOS

PROGRAMAÇÃO TURNOS, ASSIDUIDADE, FALTAS,
ATESTADOS ETC.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

REPARAÇÃO DE VIATURAS / MAQUINAS DA
CMG

123 REPARAÇÕES

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA E
ELETRICA DE VIATURAS / MAQUINAS

DISPONIBILIDADE PERMANENTE DAS
VIATURAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE
VIATURAS / MAQUINAS DA CMG
(incluindo colocação de pneus)

52 REPARAÇÕES

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA E
ELETRICA DE VIATURAS / MAQUINAS

DISPONIBILIDADE PERMANENTE DAS
VIATURAS

PEQUENAS REPARAÇÕES/MANUTENÇÃO DE
VIATURAS / MAQUINAS DA CMG

33 REPARAÇÕES

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA E
ELETRICA DE VIATURAS / MAQUINAS

DISPONIBILIDADE PERMANENTE DAS
VIATURAS

LUBRIFICAÇÇÃO DE VIATURAS DA CMG

105 LUBRIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO DE VIATURAS

DISPONIBILIDADE PERMANENTE DAS
VIATURAS

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

Diretor do Dep.de Planeamento, Des. Estratégico e Equipamento

(Engº José Castelo Grande)

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
SETOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS
Relatório de Atividades - Setembro e Outubro de 2015
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

ATENDIMENTO E ENTRADA
DE EXPEDIENTE

BREVE DESCRIÇÃO
Registos de entrada de expediente

679

Requisições de Serviço_Ambiente

368

Requisições de lixo insólito

695

Requisições de águas negras

160

Requisições Ecofone
Ofícios
OFICIOS E NOTIFICAÇÕES
EMITIDOS

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

2.731
127

Notificaçõe de limpeza de terreno

2

Notificações insalubridade

6

Notificações remoção de viaturas

97

1

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Recolha e transporte de Resíduos Urbanos
- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética):
•à .
. 0àKgàdeàResíduosàIndiferen iados;
•à . 0àKgàdeà onstrosàn oà et li os.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem)
•à
. 00àkgàdeàe alagensà Co ér ioàeà“erviços:à . 00àkg;à
Ecopontos: 128.800 kg);
•à
.0 0àkgàdeàpapel/à art oà Co ér ioàeà“erviços:à . 0àkg;à
Serviço Municipal de Gestão
Recolha total de 11.372.700 kg de resíduos, dos quais:
Ecopontos: 184.800 kg);
de Residuos Urbanos
10.017.620 kg para valorização energética; 727.000 kg
•à
.6 0àkgàdeàvidroà Co ér ioàeà“erviços:à .060àkg;àE opontos:à
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
para reciclagem e 628.040 kg para valorização orgânica.
300.580 kg);
•à 0 0àkgàdeàpl sti osà Co ér ioàeà“erviços:à 0. 00àkg;àoutrasà
recolhas: 140 kg; Tampinhas: 0 kg; );
•à . 0àKgàdeàResíduosàdeàE uipa entosàElétri osàeàEletróni osà
REEE's ;à•àà0àkgàdeàesferovite;à 0àkgàdeàpilhas;à0àkgàdeàla padas;à0àkgà
de tinteiros e toners.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
•à 66. 00àkgàdeàorg ni os;à 6 .6 0àkgàdeàverdesà Ce itérios:à 0. 00à
kg; Outros: 271.240 kg).

2

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Deposição, recolha e transporte de Resíduos Urbanos
- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética):
•à 6. 0àKgàdeà onstrosàn oà et li os.
•à0àKgàdeàindiferen iadosà destruiç oàdeàdo s. .
- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem ):
•à . 0àKgàdeàpapel/ art o;à . 60àkg.àdeàvidro;à . 00àKgàdeàpl sti o;à
400 kg de tampinhas; 11.220 Kg de REEE; 460 Kg de Esferovite; 20 kg
Serviço Municipal de Gestão
Reciclagem e valorização de um total de 483.520 Kg de
de pilhas; 260 Kg de lâmpadas; 700 kgs de tinteiros e toners; 1.7600 kg
de Residuos Urbanos
resíduos, provenientes da disponibilização de caixas aos
sucata metálica.
(ECOCENTRO)
municipes.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
•à
. 0àKgàdeàverdesà à 6 .060àkgàdoàe o entroàdaàCalàeà6 . 0àkgà
de caixas).
- Outros destinos:
•ààLusoàFinsa:à . 0àkgàdeà adeiras;à-à“OLU“EL:à
. 0àkgàdeà
resíduos de construção e demolição. - Correia & Correia: 1.200 litros
de óleos de motores; - EGI - Oleos Alimentares Usados: (dados não
fornecidos) litros; - Europac Recicla Portugal, SA: 1.380 kg de pneus.

Participação nas reuniões mensais do Grupo Técnico LIPOR/ Câmaras
Serviço Municipal de Gestão Municipais
de Residuos Urbanos - Setor
de Gestão de Resíduos e
Serviços
Operacionalização do Plano de Ação do Município de Gondomar
(PAPERSU), em articulação com o Plano Estratégico da LIPOR, no
âmbito do PERSU 2020.

•àán liseàdoàdese penhoàdosà uni ípios;
•àávaliaç oàdosàindi adoresàdeàdese penho,àparaàaà
definição e implementação de estratégias/ projectos;
•àPartilhaàdeà oasàpr ti as.
Planeamento e implementação das ações "Consumo
Sustentável", "Quanto + Separas + Ganhas" e "Missão
Reciclar - Vamos Começar pela Nossa Casa".
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

•àConstruç oàdeàu aàpropostaàdeà odeloàdeàtarif rioà
transversal a todos os municipios da LIPOR;
Participação no Grupo de Trabalho - Sistema Tarifário dos Serviços de
•àUnifor izaç oàdeà ritérioàdeà l uloà ueàreflita àosà
Resíduos Urbanos dos Municípios da LIPOR
custos reais dos sistemas municipais de gestão de
Serviço Municipal de Gestão
resíduos.
de Residuos Urbanos - Setor
de Gestão de Resíduos e
•àConstruç oàdeàu aàpropostaàdeà odeloàdeà
Serviços
Regulamento de Resíduos Urbanos, que traduza para a
Participação no Grupo de Trabalho dos Regulamentos Municipais de
realidade dos municipios da LIPOR a proposta de
Resíduos Urbanos dos Municípios da LIPOR
regulamento da ERSAR face ao regime juridico vigente e
às metas do Planos de Ação do PERSU 2020.
Foi efetuado o corte de vegetação infestante e limpeza em 11 terrenos Intervenção numa área aproximada de 15.000 m2.
Municipais (Foz do Sousa: 1 Rio Tinto: 2; S. Cosme: 4; S. Pedro da
Manutenção do bom estado de salubridade e prevenção
Cova: 1; Valbom: 3).
do risco de incêndio nos terrenos municipais.

Gestão e manutenção de
terrenos e espaços do
dominio publico e privado do Limpeza dos espaços públicos e apoio a eventos no Largo e anfiteatro
Municipio
do Souto, Pavilhão Multiusos, Parque Castanheiros e Polis, e cedência Manutenção do bom estado de limpeza e salubridade dos
de baldes de recolha seletiva de resíduos, no âmbito dos vários
espaços públicos/ triagem de residuos/ recolha seletiva.
eventos ali realizados.
Limpeza de praias e zonas
fluviais de lazer

Remoção de vegetação infestante, limpeza de residuos e crivagem da Manutenção do bom estado de limpeza e higienização
areia das praia fluvial de Zebreiros.
das praias e areios da margem riberinha do rio Douro.

Recolha de águas residuais
domésticas

Executaram-se 165 pedidos de recolha, com viatura cisterna, dos quais Esvaziamento de fossas séticas de redes prediais, num
73 foram requisitados por entidades (escolas e IPSS).
total de 230 cargas, com destino final adequado (ETAR).
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Remoção de Lixeiras

BREVE DESCRIÇÃO

Limpeza de 3 Lixeiras: S. Cosme (2) e Valbom (1)

Sanitários públicos: Souto; Anfiteatro do Souto; Parque Multiusos
Manutenção e limpeza dos
(Castanheiros); Feira municipal de S. Cosme; Ribeira de Abade,
sanitários públicos municipais
Aromáticas e Gramido (Polis). Sanitários do Parque da Cal.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manter a limpeza e salubridade dos espaços e terrenos
do domínio público e privado do Município (Remoção de
resíduos de construção e demolição (RCD), "monstros", e
triagem de resíduos urbanos, com deposição em destinos
adequados/licenciados)
Disponibilizar as instalações sanitárias ao público, em
boas condições de higiene e salubridade.

Manutenção e conservação
Manter a qualidade da água destas
dos arranjos urbanísticos Limpeza e lavagem dos lagos. Mercado da Areosa, Quinta das Freiras e
infraestruturas, em boas condições
Souto.
existentes nos jardins e
de salubridade.
praças públicas
Deteção e remoção de
viaturas em estado de
abandono na via pública

Deram entrada 48 novos processos; foram efetuadas 97 notificações
aos proprietários e detentores de encargos das viaturas. Removeu-se
1 veículo abandonado para o Parque Municipal e registaram-se 55
regularizações de processos.

Cedência de ceifeira mecânica
Foi cedida a ceifeira mecânica e respetivo operador às Juntas de
às Uniões de Freguesia e
Freguesia e Uniões de Freguesia, sempre que solicitado.
Juntas de Freguesia

Diminuição do número de veículos abandonados na via
pública

Manutenção do bom estado de salubridade e prevenção
do risco de incêndio de taludes e terrenos do dominio
privado das autarquias.

Colocação de 1 placas de sensibilização/proibição de deposição de
resíduos: S. Pedro da Cova: 1.

Sensibilização para a adoção de boas práticas de
deposição de resíduos. Melhorar a qualidade do sistema
de recolha de resíduos urbanos.

Limpeza de habitações sociais e Transporte de mobiliário doado à
Ação Social de mobiliário

CH Fontela( 1), CH Baguim (1), CH da Ponte (1); Rio Tinto
(1)

Outros Serviços
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

GABINETE DE RUÍDO
Relatório de Atividades - Setembro e Outubro de 2015
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Assegurar a prevenção do
ruído e o controlo da poluição Pareceres Técnicos sobre Licenças Especiais de Ruído (L.E.R.)
sonora de acordo com o
previsto no regulamento geral Fiscalização sobre reclamações de ruído
de ruído

8

20

GABINETE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DA NATUREZA
Relatório de Atividades - Setembro e Outubro de 2015
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

2º Aniversário da Quinta do Aula do Burro de Miranda; Oficinas Ambientais; Jogos Ambientais;
Participantes: 205 pessoas
Passal (13 setembro)
Espetáculo musical; insufláveis e Pic Nic com usufrutuários das hortas.

Formação para Adultos

Comemoração do Dia do
Animal ( 06 a 09 outubro)

For aç oà “e anaàEuropeiaàdeàPrevenç oà 0 à à àset. ;Workshopà
deà “a oariaàártesanal
àeà àout. ;àFor aç oàdeàágri ulturaà
Participantes: 101 pessoas
Biológica831 out.).
Demonstração de busca e salvamento, pelos B.V.S.P.Cova; Palestras;
Ofi inasàeàDe onstraç oàdosà agentesà aninos àdaàBrigadaà
Cinotécnica da GNR

Participantes: 229 pessoas
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Ca pa ha – Co su o
Uni oàdeàFreguesiasàdeàF nzeresàeà“.P.Covaà 6àaà 0àout. ;à
Sustentável, Rumo á
Poupança (23 a 27 novembro)
Dia Nacional da Água (01
out.)

Ofi inaà Cientistasàdaàãgua àeà La oratórioàdaàãgua

Participantes: 48 pessoas

Programa Ciência Viva no
Oficina ; Em busca dos bioindicadores perdidos; Plantas com Pinta.
Verão 2015 (04 de setembro)
Programa Famílias (17 e 31 Ofi inaàdeàCulin riaàeàáli entaç oà“aud velà àBrin aràaosà
Out.)
Cozinheiros ;àà
Programa Escolas

átividadesà áàEs olaàvaià àQuintaàdoàPassal àeà á

Participantes: 384 participantes

ienteàItinerante

Participantes: 18 crianças

Participantes: 17 pessoas
Participantes: 980 alunos

Formação Profissional
Curso de Operador Agrícola (parceria com o IEFP)
Participantes: 20 pessoas
(Centro de Emprego)
Visitas de grupos à Quinta do Grupo de escuteiros;Grupo de varias Nacionalidades; Visita de
Participantes: 120 pessoas
Passal
professores; Reunião de Coordenadores;
O CEA disponibiliza gratuitamente a reserva de bicicletas urbanas para
Gondomar a Pedalar
Participantes: 11 pessoas
maiores de 14 anos.
Nº visitantes CEA

Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal

Visitantes: 2.133 pessoas

Gondomar, 20 de novembro de 2015
O Chefe de Divisão Desenvolvimento Ambiental

JOSÉ FERREIRA DIAS
2015.11.20 18:10:39
Z
(José Ferreira Dias)
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Divisão de Desenvolvimento Económico + Gabinete do Empreendedorismo
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Set/Out

Relatório de atividades.

Set/Out

Preparação do Planeamento do
Centro de Incubação do
Gondomar Goldpark

BREVE DESCRIÇÃO
Envio de relatório de atividades referente aos meses de
Jun/Jul/Ago(2015).
Reuniões de trabalho com a Associação Nacional de Jovens Empresários
- ANJE, AORP, CINDOR e empresários do ramo.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Prestação de contas.
Celebração de Protocolo de
Colaboração.

Set/Out

Atendimento de audiências, no âmbito do empreendedorismo, e
acompanhamento das mesmas, bem como de audiências atendidas pelo
Sr. Vereador Dr. Carlos Brás, no sentido de fazer o ponto de situação e
Atendimento e acompanhamento disponibilizar apoio adicional. O assunto das audiências é abrangente,
Análise e apoio a projetos
de audiências.
inclui projetos empreendedores em fase de implementação, em fase de empreendedores.
iniciação, são contactadas as entidades e encaminhados os projetos
apresentados, nomeadamente ADRITEM, Turismo de Portugal, IAPMEI,
ANJE, DGU.

Set/Out

Reuniões de trabalho da equipa técnica da Câmara Municipal de
Gondomar, com os Municípios parceiros, Área Metropolitana do Porto e
Coordenação técnica no processo equipa da Arqt.ª Teresa Andresen, sobre os seguintes temas: definição Criação do Parque das Serras do
do Parque das Serras do Porto. dos limites do Parque, regulamento de gestão, fichas de caracaterização, Porto. Proposta ao ICN.
concertação do índice entre os três Municípios, definição de trilhos e das
áreas satélites.

Elaboração de proposta a reunião de Câmara e Assembleia Municipal, do
Regulamento de Municipal de Funcionamento e Utilização do Edifício
Sede do Gondomar GoldPark, e respectivo acompanhamento e
esclarecimentos na discussão pública.

Entrada em funcionamento do
Regulamento de Municipal de
Funcionamento e Utilização do Edifício
Sede do Gondomar GoldPark.

Set/Out

Procedimentos de
regulamnetação de
funcionamento do GG.

Out

Reunião Plenária do Conselho Local de Acção Social de Gondomar.
Acompanhamento logístico de
Palestra de CV'S do Concelho de Gondomar. Reunião, do serviço de
seminários, workshops e
Turismo, com filigraneiros. Reunião do Executivo. Sisconsult - várias
formações, desenvolvidas no GG
acções de trabalho.

Sucesso dos eventos.

Out

Assinatura de prootocolo de
cooperação e colaboração Município de Gondomar / ANJE.

Preparação, apoio, logística e coordenação.

Assinatura do protocolo no Portugal
Fashion.

Set/Out

Prestar informação sobre apoios
comunitários, nomeadamente
Quadro 2020.

Prestar esclarecimentos sobre implantação de empresas, com base no Análise e apoio logístico para a
Quadro 2020, fundos comunitários, aos empresários que nos solicitaram criação de emprego e expansão de
através do Gabinete do Empreendedorismo, em parceria com a ANJE.
negócios.

Certame empresarial de
Gondomar

Análise do tecido empresarial e avaliação de interesse e expectativas dos
potenciais participantes. Procura e análise de programas de
financiamento e incentivo à acção. Estudo e definição do período mais
Preparação do Certame Empresarial
favorável para aa realização do Certame. Calendarização do Certame
de Gondomar.
Empresarial, de Outubro a Maio. Reuniões de planificação. Análise de
certames, feiras e exposições, a nível nacional, que potencialmente
concorram com o certame que se está a programar.

Set/Out

Set/Out

Interesse Público Municipal, de
acordo com o RERAE.

Processo de avaliação do tecido empresarial de Gondomar e proposta
dos sectores de actividade com interesse público Municipal, para
submissão a Reunião de Câmara e Assembleia Municipal, de acordo com
o Regime Extraordinário da Regularização de Atividades Económicas,
aprovado através do Decreto-Lei 165/2014 de 5 de novembro, para
permitir a possibilidade de regularização de um conjunto significativo de
unidades produtivas que não dispõem de título de exploração ou
exercício válido. Acompanhamento de empresas e avaliação do
enquadramento no respectivo regulamento, de acordo com a
Classificação Portuguesa de Atividades Económicas - CAE Rev 3.

Abrir uma porta facilitadora para o
encaminhamento do cliente na sua
procura de situações imobiliárias, com
Foram colocadas questões imobiliárias, solicitadas por
empresários/empreendedores, para recolha de informações, tratamento, o objectivo de impulsionar e dinamizar
avaliação, apreciação e posterior envio de informação aos interessados. o mercado, no sentido de criar postos
de trabalho e responder ao "cliente"
que se dirige à Autarquia.

Set/Out

Tratamento de solicitações
imobiliárias, para resposta a
questões de
empresários/empreendedores e
tratamaneto das mesmas.

Set

Contactos com expositores, para
a preparação da exposição na
Preparação do esquema da exposição na LIT AFSC, dedicada às
Loja Interativa de Turismo do
empresas Domingos Guedes, Unipessoal e Salamadeiras, para a acção
Porto e Norte de Portugal, do
promocional do Município.
Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Set/Out

Gestão da logística do GG.

Certidões de Interesse Público
Municipal, às empresas que, de
acordo com o RERAE o requeiram e
estejam abrangidas pelo mesmo.

Promoção e divulgação do Município,
bem como de empresas sediadas no
Concelho.

Opções estratégicas com a finalidade
Gestão de deficiências e acompanhamento de obras. Gestão da limpeza
de gerir os recursos por forma a
e dos consumíveis higiénicos. Gestão de consumos energéticos.
renatbilizar as instalações.

Set/Out

Gestão da campanha de Natal
"Neste Natal Compre + Local".

Redesenho do projecto da campanha de Natal. Definição e reformulação
do regulamento, calendarização da acção. Programação, definição de
custos e impactos. Definição, escolha e aquisição de prémios.
Procedimentos de aquisições. Contactos com os estabelecimentos
aderentes no sentido de actualizar a abase de dados e confirmar adesão.
Escolha de parceiros, com enfoque para os comerciantes do Município.
Reuniões de trabalho no sentido de planificar a campanha de Natal.
Organização logística da campanha, definição de critérios, objectivos e
publicitação da mesma.

Set/Out

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.

Set/Out

Prestar informação sobre
legislação industrial.

Prestar esclarecimentos sobre implantação de empresas, com base na
legislação industrial, aos empresários que nos solicitaram através do
Gabinete do Empreendedorismo.

Análise e apoio logístico para a
criação de emprego e expansão de
negócios.

Set/Out

Carregar com informação de
empresas a plataforma do
empresário.

Colocar informação na plataforma, sobre as empresas e empresários que Promoção e divulgação das empresas
recorrem à Autarquia.
sediadas no Concelho.

Set/Out

Colaboração no projecto de candidatura INTER4SUDOE - 1ª fase,
Projecto INTER4SUDOE - 1ª fase. reuniões de tarbalho, recolha de dados om a finalidade de identificar
parceiros. Revisão final de candidatura.

Set/Out

Palnificação e orçamentação de
actividades para o ano de 2016.

Set/Out

Reuniões de trabalho com vista à planificação de agenda do GG, do
último trimeste do ano de 2015. Acompanhamento, apreciação e
Planificação do último trimestre de
avaliação e organização de solicitações recepecionadas, mobilizar ideias Dinamização do GG.
2015, para o GG.
e energias, para coordenar actividades, com vista ao sucesso das
mesmas.

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.

Submissão de projecto à plataforma eSudoe.

Organização e gestão orçamental, através da planificação sistemática
das atividades a desenvolver, dos objetivos a atingir, avaliação de custos
Plano e orçamento de 2016
controláveis e não controláveis, de recursos a utilizar. Elaboração de
proposta de Plano e Orçamento.

CROAG
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE OU SERVIÇO
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Outubro e Novembro

Profilaxia da raiva

Profilaxia da raiva

154 animais vacinados

Outubro e Novembro

Identificação animal

Identificação animal

74 animais identificados

Solicitações de serviço

159 pedidos dos quais 27 para
recolhas domiciliarias de animais e
132 reclamções de insalubridade e
/ou maus tratos e de vadiagem

Outubro e Novembro

Pedidos/Reclamações

Outubro e Novembro

Apoio institucional á
Camara Municipal de
Penafiel

Outubro e Novembro

1

BREVE DESCRIÇÃO

Entradas de animais no
CROAG

Actividades no âmbito do DL Actividades no âmbito do DL 116/98
116/98 de 5 de maio
de 5 de maio

Entradas de animais no
CROAG

Deram entrada 167 animais vivos e 30
cadaveres, 53 capturados na via
publica, 114 entregues pelos seus
detentores (dos quais 61 com
solicitação de occisão)

Deram saida do CROAG 153 animais,
Saidas de animais do CROAG 72 por adopção, 5 por devolução ao
detentor e 76 por occisão.

Outubro e Novembro

Saidas de animais do
CROAG

Outubro e Novembro

Vistoria a viaturas de
transporte alimentos

Vistoria a viaturas de
transporte alimentos

2 viatura vistoriada

Outubro e Novembro

Inspecção de alimentos

Inspecção de peixe

2 autos de inspecção

Outubro e Novembro

Manutenção dos
animais

Manutenção dos animais

Bem estar animal

Outubro e Novembro

Semana do animal

Demonstrações e palestras
para escolas sobre animais 2 palestras e 2 demonstrações caninas
domesticos

A Médica Veterinária Municipal
Vera Ramalho
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DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Participação na 6.ª, 7.ª e 10ª sessões do Programa PsicoEducativo do Municipio de Gondomar, no âmbito do +CUIDAR

Presença na sessão - 1

Reunião com a Diretora Técnica da "A Fisga - Infantário e Jardim de Infancia"

Presença na sessão - 1

Participação na reunião de Coordenadores de Serviço

Presença na sessão - 1

Participação na Assinatura do Contrato de Comodato com o Movimento Defesa da Vida - Sala Multivalências de Carreiros para funcionamento do CAFAP

Presença na sessão - 1

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Análise da
Proposta de adesão ao CLAS de Gondomar: Paróquia de S.
Pedro da Cova; CLIDUCA, Centro Pedagógico e Terapêutico,
Lda; Federação das Coletividades do Concelho de
Gondomar; Conferência Vicentina de Sto António do Corim;
. Movimento de Defesa da Vida. 3. Análise do Parecer
Definição de estratégias de intervenção no âmbito
emitido à Associação Desportiva Leões Cabanenses F. C.
do CLAS de Gondomar.
para registo desta junto da Instituto da Segurança Social
enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social; 4.
Go do ar a I ovar . – aprese tação e a álise da
i iciativa; . Operacio alização do Pla o de Ação do CLA“’G
para o último quadrimestre de 2015; 6. Outros assuntos de
interesse.

Participação na reunião com o IES no âmbito da preparação do "Gondomar a Inovar 1.0".

Presença na sessão - 1

Reunião com a Ubiquity Technology - empresa especializada em plataformas informáticas

Presença na sessão - 1

Participação na Conferência Doença de Alzheimer: Desafios e Respostas

Presença na sessão - 1

Atendimento de cuidadora informal com vista a integrar o +CUIDAR

Presença na sessão - 1

Reunião com os técnicos que colaboraram no +CUIDAR poara balanço do 1.º Programa PsicoEducativo

Presença na sessão - 1

Participação na reunião com as IPSS do Município no âmbito da preparação do "Gondomar a Inovar 1.0", bem como na reunião sobre o PAPERSU.

Presença na sessão - 1

Participação na reunião Plenária do CLAS'G

1 - Aprovação da ata da reunião anterior; 2 - Aprovação dos
pedidos de adesão ao CLA“’G: . Assistê cia aos
Tuberculosos do Norte de Portugal;
. Clifala - Centro Terapêutico e Pedagógico, Lda;. Associação
Social, Recreativa e Cultural dos Moradores do Conjunto
Definição de estratégias de intervenção no âmbito
Habitacional da Gandra; . Paróquia de S. Pedro da Cova; .
do CLAS de Gondomar.
CLIDUCA, Centro Pedagógico e Terapêutico, Lda; .
Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar; .
Conferência Vicentina de Sto António do Corim; .
Movimento de Defesa da Vida. 3 - Contributos para o Plano
Local de Intervenção no âmbito dos Comportamentos
Aditivos e Dependências; 4 - Outros Assuntos de interesse.

Participação no I Fórum da Gondomar Social "O Acolhimento Terapêutico de Crianças e Jovens"

Presença na sessão - 1

Comemoração da Semana Contra a Pobreza e Exclusão Social no Município de Gondomar

Presença na sessão - 1

De 1 de setembro a 31 de outubro
2015 / Divisão de Desenvolvimento
Social / GABINETE DA REDE SOCIAL E
BLV
Assessoria na reunião de NE do CLAS'G

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Análise da
Proposta de adesão ao CLAS de Gondomar: . Paróquia de S.
Definição de estratégias de intervenção no âmbito
Veríssimo de Valbom.
. Go do ar a I ovar . – aprese tação do progra a; . do CLAS de Gondomar.
Bala ço do Pla o de Ação das C“F/C“IF do CLA“’G; . Outros
assuntos de interesse.

Cerimónia Protocolar de Apoio ao Movimento Associativo - apoio na acreditação das associação beneficiárias

Presença na sessão - 1

Participação na Reunião da CSF de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Presença na sessão - 1

Participação na Reunião de Núcleo Territorial do PRI Crescer - eixo da prevenção, território de S. Pedro da Cova

Presença na sessão - 1

Participação na Reunião da CSF de Baguim do Monte

Presença na sessão - 1

Participação na Reunião da CSF de Rio Tinto

Presença na sessão - 1

Participação na reunião com o Conselho de Zona de Gondomar, entidade responsável pelas Conferências Vicentinas do Município de Gondomar

Presença na sessão - 1

Reunião com os técnicos intervenientes no 2.º Programa PsicoEducativo do Municipio de Gondomar, território de Gondomar (S. Cosme), no âmbito do +CUIDAR

Presença na sessão - 1

Participação na reunião do Conselho da Comunidade do ACES de Gondomar no Centro Materno Infantil do Porto

Presença na sessão - 1

Reunião com os técnicos intervenientes no 3.º Programa PsicoEducativo do Municipio de Gondomar, território de Foz do Sousa, no âmbito do +CUIDAR

Presença na sessão - 1

Reunião de trabalho com a técnica da CSF de Fânzeres e S. Pedro da Cova, Dra. Marta Sousa

Presença na sessão - 1

Atendimento de proponentes a voluntári@s no Banco Local de Voluntariado de Gondomar;
Divulgação de Ofertas de Voluntariado de Instituições parceiras;
Colaboração de voluntários para apoio a famílias carenciadas do município em estreitar articulação com o +Família.
Operacionalização do Plano de Ação do CLAS'G - definição de recursos a afetar;

Elaboração de Parecer Qualitativo à UF Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim no âmbito de candidatura ao PARTIS
Elaboração da Proposta para Reunião de Câmara no âmbito do Apoio Financeiro Pontual à UF Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim - Universidade Sénior de Gondomar.
Elaboração da Proposta para Reunião de Câmara no âmbito do Apoio Financeiro Pontual ao Centro Republicano e Democrático de Fânzeres.
Elaboração de proposta das normas orientadoras do Apoio às Conferências Vicentinas do Município de Gondomar
Elaboração processual para adjudicação de oferta aos cuidadores que frequentaram o Programa Psicoeducativo no âmbito do +CUIDAR.
Transcrição do Manual "Programa Psicoeducativo Para Cuidadores Informais | Doença de Alzheimer"
Agilização de procedimentos e adaptação do Programa Psicoeducativo Para Cuidadores Informais de pessoas com doença de Alzheimer para prossecução da operacionalização do +Cuidar no Municipio de
Gondomar:territórios de Gondomar (S. Cosme) e Foz do Sousa;
Colaboração na 2.ª fase da candidatura à EDP Solidária - 2015;
Emissão de Parecer ao PRI Crescer dinamizado pelo Centro Social de Soutelo, para prorrogação da vigência do projeto pós 31 de dezembro de 2015;
Emissão de Parecer ao PRI Projeta-te dinamizado pela Associação SRCBF Vai Avante, para prorrogação da vigência do projeto pós 31 de dezembro de 2015;
Análise dos protocolos a celebrar no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Social do Município de Gondomar - 2015.
Agilização de Procedimentos para a concretização da Praxe Solidária 2015.
Organização de expediente administrativo diário, assim como, elaboração de convocatórias, atas, entre outros;
Gestão do MyDoc;
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.
Processos em acompanhamento

Número de processos:194

Atendimento social

Atendimentos: 212
Número de visitas domiciliárias: 308

Visitas Domiciliárias

Número de deslocações e acompanhamentos:61

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

Divulgar informação pertinente pelos parceiros do
CLAS'G.

Número de articulações: 1243

Realização de informações sociais, processuais e internas.
Triagens

Número de triagens: 11

Consultas Psicológicas

Número de consultas: 60

Relatórios de Intervenção Psicológica

Número de relatórios efetuados: 2

Relatórios das consultas realizadas

Número de relatórios efetuados: 69

Articulações com entidades, deslocações para avaliação e
receção de bens

Número de articulações e deslocações: 35

Consultas de Psicologia

Banco de Recursos

Reunião Equipa /coordenação /divisão

Presença em reuniões: 19

Reuniões SIP

Presença em reuniões: 2

Reuniões

Construção de instrumentos de trabalho

Ações de Prevenção Universal

Reuniões da equipa de Atendimento Integrado

Presença em Reuniões: 2

Reuniões com outras entidades

Presença em reuniões: 3

Reuniões do NLI

Presença em Reuniões: 3

AE (Regulamento; Normas de Funcionamento; Contrato) Reestruturação do documento

Número de técnicos envolvidos: 3

Programa de Educação Parental - Padre Vaz

Número de sessões: 2
Técnicos envolvidos: 2
Participantes: 11

Lado a Lado - Areias, Lomba e Durão Barroso

Número de sessões: 6
Técnicos envolvidos: 2
Participantes: 40

Alimentação Saudável e Económica - Baguim do Monte

Númerode sessões: 2
Técnicos envolvidos:3
Recurso externo: 1
Participantes: 8

Intervenção comunitária nos conjuntos habitacionais

De 1 de setembro a 31 de outubto
2015 / Divisão de Desenvolvimento
Social / PROGRAMA + FAMÍLIA

Número de sessões: 3
Gestão do Orçamento Familiar - Padre Vidinha / Sta Bárbara
Técnicos envolvidos: 3
/ Padre Joaquim das Neves
Participantes: 48
Mais ativo - Carreiros/Tardariz

Número de sessões: 6
Técnicos envolvidos: 2
Participantes: 21

Prevenir e Cuidar - Foz do Sousa / Fontela

Número de sessões: 4
Técnicos envolvidos: 2
Participantes: 35

Ações de Prevenção Seletiva

Programa Mais Cuidar

Numero de sessões: 5
Numero de técnicos envolvidos: 3
Numero de participantes: 10

Atendimento Social Descentralizado

Atendimento Social (Alto concelho)

Processos instruídos: 5
Número de atendimentos: 14
Número de visitas domiciliárias: 5

Outras atividades

Semana pelo combate à pobreza e à exclusão social

Praxe Solidária

Número de Técnicos envolvidos: 2

Graffiti no CH Trás da Serra

Número de Técnicos envolvidos: 1

I Encontro do PRI de Rio Tinto

Número de técnicos envolvidas: 2

Obrigação do Empregador e Incentivos na Àrea dos Recursos Humanos

Técnicos envolvidos: 2

Sessão Pública de Apresentação do CAFAP de Gondomar/Valongo

Técnicos envolvidos: 1

VI Congresso de Avaliação e Intervenção em Gerontologia Social
Frequência de ações de formação

I Jornadas Socias em Rio Tinto

Técnicos envolvidos: 1

Capacitação de tecnicos "projet'arte"

Técnicos envolvidos: 3

I Fórum da Gondomar Social
O Acolhimento Terapêutico de Crianças e Jovens

Número de técnicos envolvidos: 3

VI Congresso do IPT "Cuidar Crianças, Criar Esperanças"

Número de técnicos envolvidos: 2

Atendimento social

Número de atendimentos: 31

Processos instruídos

Número de processos: 23

Análise e seleção dos pedidos de encaminhamento recebidos para verificação de requisitos.

Número de processos analisados, número de
respostas a pedidos acompanhamento.

GAI S. Pedro Cova + Fânzeres

Atualização da Base de Dados - Introdução de novos pedidos de acompanhamento/ Cessação de processos em acompanhamento

Número de registos.74

Realização de expediente administrativo diverso

Número de documentos elaborados, organização do
arquivo, legislação consultada. 67

Articulação com outros serviços/ entidades para recolha de informação sobre munícipes em acompanhamento.

Contactos efetuados. 139

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.

Número de triagens efetuadas - 254

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.

Número de atendimentos sociais - 223

Instrução de processos sociais

Avaliação da situação socio-economica e abertura de processo social à luz do Regulamento.

Número de processos instruídos - 150

Cessação de processos

Cessação de processos no âmbito do Eixo + Alimentação.

Número de processos cessados - 12

Comissão de Avaliação

Discussão e avaliação de processos sociais, conforme parecer técnico.

Número de reuniões realizadas - 2

Reuniões de equipa

Participação em reuniões de equipa ao nível técnico e administrativo.

Número de reuniões realizadas - 3

Reuniões da DSS

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

Número de reuniões realizadas - 0

Serviços Administrativos/ Expediente Geral

De 1 de setembro a 31 de outubro
2015 / Divisão de Desenvolvimento
Social / SOCIAL MAIS

Colaboração na entrega de vales no âmbito do Eixo + Alimentação

Inclusão Escolar e Educação Não-Formal

Formação Profissional e Empregabilidade

EntrEscolas - Encaminhamento Escolar; Contrato de Responsabilidade Parental; Jogo x - recurso Escolhas; EntreTPC - apoio ao estudo.

EntrFormações - Formação Profissional; EntrEmprego.

Colaboração na entrega de vales nos vários
territórios.
164 crianças, jovens e adultos participaram em 47
sessões de trabalho:
-criámos 2 sessões de encaminhamento de 1
crianças para serem integradas em escola;
- criámos 27 sessões de apoio ao estudo abrangendo
104 crianças e jovens;
- criámos 15 sessões do recurso - Jogo X,
abrangendo 62 crianças;
- criámos 3 sessões de trabalho, onde
contratualizamos Responsabilidades Parentais com
70 Encarregados de Educação;

51 jovens e adultos participaram em 21 sessões de
trabalho:
- criámos 9 sessões de trabalho, onde
encaminhados/integrados 23 jovens em Formação
Profissional;
- criámos 12 sessões de trabalho, onde
encaminhados, 37 jovens e adultos, para ofertas de
emprego e inscrição no centro de emprego.

Dinamização Comunitária e Cidadania

EntreDesporto - Karaté, Ténis de Mesa, Hip-Hop; Justiça Para Todos; EntreTons - Expressão Plástica; EntrePares - vamos cuidar de nós - encaminhamentos
para programas de apoio social; EntreGerações - partilha de saberes intergeracionais; Summer Escolhas (desde 5 de agosto)

De 1 de setembro a 31 de outubro
2015 / Divisão de Desenvolvimento
Social / PROJETO ENTRESCOLHAS

Inclusão Digital

Centro de Inclusão Digital (CID) livre; Formação TIC Inicial; Formação TIC Avançada; Ferramentas TIC/ Radio Active.

188 crianças, jovens e adultos participaram em 63
sessões de trabalho:
- criámos 12 sessões de trabalho, onde integramos
63 crianças e jovens nas oficinas de desporto
(Karaté, dança);
- criámos 11 sessões de trabalho, onde integramos
43 crianças, jovens e adultos nas oficinas de
expressão plástica;
criámos 2 sessões de justiça
para todos, onde integramos 16 participantes da EB
2/3 de jovim;
- criámos 25 sessões de trabalho, onde 73 crianças,
jovens e adultos foram encaminhados para
respostas/programas de apoio social e visitas
domiciliárias;
- criámos 2 sessão de trabalho, onde 22 crianças,
jovens e adultos integraram as atividades
intergeracionais;
- criámos 11 sessões de trabalho, envovendo 101
crianças e jovens em atividades de verão (summer
escolhas).

179 crianças, jovens e adultos participaram em 89
sessões de trabalho:
- criámos 32 sessões de trabalho, onde integramos
111 crianças, jovens e adultos no centro de inclusão
digital para criação de emails, consulta, participação
em redes sociais;
- criámos 25 sessões de trabalho, onde integramos
83 crianças, jovens e adultos na ação de formação
de informática TIC Inicial;
- criámos 15 sessões de trabalho, onde integramos
74 jovens e adultos na ação de formação de
informática TIC Avançada;
- criámos 17 sessões de trabalho no ambito da Radio
Active / Ferramentas TIC, onde integramos 75 jovens
do projeto.

Empreendedorismo e Capacitação

Entre Nós e os Outros - relações de compromisso na comunidade; Just make it! - Criação de uma associação juvenil; Ideias D'Ouro - Concurso Anual de
Ideias para Jovens; Mini Incubadora de part-time (promoção de condições, recursos e logística para criação de emprego em part-time); Uma Escolha de
Futuro.

total

264 sessões de trabalho

695 crianças, jovens e familiares envolvidos em
264 sessões de trabalho.

Inscrição de munícipes no Clube "Idade Mais"

Número de munícipes inscritos: 38

Operacionalização administrativa do Clube "Idade
Mais"

Inserção de dados na Base de dados

número de dados inseridos.

Proposta de Regulamento do Programa "Geração D'
Ouro" Sénior

Elaboração de alterações à proposta de regulamento para a dinamização do Programa "Geração D' Ouro", destinado a munícipes a partir dos 60 anos.

Número de documentos produzidos: 5; Número de
pesquisas efetuadas.

Proposta de Regulamento do Programa dos Espaços
"Geração d' Ouro"

Elaboração de alterações à proposta de regulamento para a dinamização dos Espaços "Geração D' Ouro".

Número de documentos produzidos: 3; Número de
pesquisas efetuadas.

Reunião com o IES- SBS

Participação na reunião com o IES-SBS, no âmbito da operacionalização da semana social

Número de reuniões: 1

Reuniões de equipa do Gabinete de Gestão de
Projetos

Presença em Reuniões de equipa do Gabinete de Gestão de Projetos.

Número de Presenças em Reuniões: 7.

Dinamização do Clube "Idade Mais"
De 1 de setembro a 31 de outubro
2015 / Divisão de Desenvolvimento
Social / CLUBE IDADE MAIS

113 crianças, jovens e adultos participaram em 44
sessões de trabalho:
- criámos 8 sessões de trabalho, onde integramos 48
crianças, jovens e adultos para mobilização
associativa;
criámos 1 sessão de trabalho no âmbito da atividade
Ideias D'Ouro - Concurso Anual de Ideias para
Jovens, onde integramos 30 jovens; Criámos 4
sessões Jornadas EntrEscolhas, onde integramos 22
participantes;
- criámos 7 sessões no âmbito da Mini Incubadora
de part-time (promoção de condições, recursos e
logística para criação de emprego em part-time)
onde integramos 2 jovens adultos.
- criámos 10 sessões no âmbito da atividade Entre
Nós e os Outros - relações de compromisso na
comunidade, onde integramos 97 crianças, jovens e
adultos.
- criámos 14 sessões de trabalho no âmbito do
manual Uma Escolha de Futuro, onde integramos 5
jovens.

Participação na conferência Doença de Alzheimer:
desafios e Respostas

Número de participações:1
Participação na conferência Doença de Alzheimer: desafios e Respostas, realizada na biblioteca municipal de Gondomar

Forum da Gondomar Social "Acolhimento terapêutico
presença no Forum da Gondomar Social "Acolhimento terapêutico Especializado" realizado no pavilhão multiusos.
Especializado"
Operacionalização da Dinâmica Saberes e Práticas
D'Ouro

Elaboração de inquéritos a aplicar a dirigentes e diretores técnicos das IPSS's, Visita a IPSS's, contactos com IPSS's, articulação com o Gabinete da Rede
Social, estudo e análise de documentação para preparação do Manual de Boas Práticas.

Número de participações: 2
Número de documentos produzidos: 10; Número de
contactos efetuados; Número de visitas a IPSS's: 5;
Número de pesquisas efetuadas.

De 1 de setembro a 31 de outubro
2015 / Divisão de Desenvolvimento
Social / GABINETE DE GESTÃO DE
PROJETOS

Roteiro IPSS's do Município de Gondomar

Continuação da Elaboração de documentação para a publicação na página web do município, das respostas sociais dinamizadas pelas IPSS's.

Número de documentos produzidos: 1; número de
pesquisas efetuadas.

Capacitação das IPSS's do Municipio de Gondomar

Atualização do documento de trabalho relativo ao Guia Orientador para a capacitação das IPSS's no âmbito da sustentabilidade

Número de documentos produzidos/atualizados: 1;
número de pesquisas efetuadas.

Elaboração do documento estratégico do programa
de Capacitação para o empreendedorismo social
"Capacit@r para Inovar"

Elaboração da proposta de programa de capacitação junto de alunos do 12º ano do municipio no âmbito da dinâmica Capacit@r para Inovar, a aplicar junto Número de pesquisas efetuadas; número de
das escolas secundárias e de formação no ano letivo 2015/2016.
documentos produzidos: 1.

Fundos Europeus Estruturais de Investimento Portugal
Atualização do documento de trabalho relativo às medidas anunciadas no âmbito do Portugal 2020.
2020

Número de pesquisas efetuadas; Número de
documentos atualizados: 3.

Elaboração da Proposta de Programa para a Semana
Social: Gondomar a Inovar 1.0

Elaboração da proposta de programa/cronograma relativo às dinâmicas a implementar na semana social Gondomar a Inovar 1.0.

número de pesquisas efetuadas; número de
documentos produzidos/atualizados: 3

Realização de uma reunião com as IPSS's, para articular as dinâmicas a implementar no âmbito da semana social

número de reuniões efetuadas: 1; número de
documentos produzidos/atualizados: 2

Articulação com IPSS's para a indicação das propostas de dinâmicas e implementar na semana social e elaboração do documento de propostas
apresentadas

número de articulações efetuadas efetuadas;
número de documentos produzidos/atualizados: 1

Reunião com as IPSS's

Articulação com IPSS's para a operacionalização da
semana social

Proposta de Breafing para a comunicação da semana
Elaboração do documento estratégico para a implementação das estratégias de comunicação da semana social.
Social Gondomar a Inovar 1.0

Elaboração dos procedimentos para a operacionalização da iniciativa: convites, documents de divulgação, definição do programa final, entre outros

Número de documentos produzidos; Número de
contactos efetuados.

"Diagnóstico Social dos Conjuntos Habitacionais de
Gondomar"

Estudo para a elaboração do questionário de caratcterização da população residente nos conjuntos habitacionais do municipio.

Número de documentos produzidos; Número de
pesquisas efetuadas.

Semana de combate à Pobreza e à exclusão social
2015

apoio na dinamização da semana de combate à pobreza e exclusão social, nomeadamente no acompanhamento institucional

Números de participações;

Articulação com entidades para a dinamização de
iniciativas

Envio de e-mail's, oficios, contactos telefónicos e reuniões.

Número de contactos efetuados.

Atendimento de procura ativa de emprego

Integração no mercado de trabalho (apoio na consulta às ofertas disponibilizadas pelo IEFP).

817

Encaminhamento para ofertas de emprego

Integração no mercado de trabalho (encaminhamento para uma oferta, que corresponda às expectativas / objetivos do utente).

N.º de encaminhamentos: 19.

Integrações no mercado de trabalho

Concretização de vínculo contratual de trabalho.

N.º de concretizações: 2

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.

N.º de participantes: 241.

Gondomar a Inovar 1,0

De 1 de setembro a 31 de outubro

Número de documentos Produzidos: 1

Sessões de informação coletiva

De 1 de setembro a 31 de outubro
2015 / Divisão de Desenvolvimento
Social / GABINETE DE INSERÇÃO
PROFISSIONAL

Sessão "+Ativo", dinamizada junto de munícipes moradores na Urbanização de tardariz, cujo objetivo se centrou na dotação de competências, visando uma
N.º de participantes: 5.
maior empregabilidade.

Apoio aos restantes Gabinetes de Inserção Profissional

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.

N.º de dias: 6.

Organização de expediente administrativo diário, assim como produção de documentos

Número de expediente organizado, número de
documentos produzidos.

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

Divulgação/Acesso de informação.

DIVISÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO / setembro - outubro 2015
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manutenção do bom estado de conservação das
Corte de relvados, limpeza do lago e recolha dos resíduos das papeleiras.
áreas verdes, numa área aproximada a 3ha.
Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
Eliminação de fugas no sistema de rega do Parque; instalação e substituição de
rega e dos w.c.'s;
torneiras nos sanitários de apoio ao espaço.
Redução dos consumos de água.
Manutenção e limpeza dos equipamentos
desportivos e de recreio do Parque.
frequência de 3747 utilizadores repartidos por:
Gestão e Manutenção do
campo de ténis - 934 utilizadores;
Parque Urbano da Quinta das
polidesportivo: Basquet - 270 utilizadores;
Freiras
Futsal - 1160 utilizadores;
Limpeza e manutenção de pista de corrida, dos campos de ténis, do Polidesportivo,
pista de corrida/caminhada - 1383 utilizadores.
e dos equipamentos de apoio à prática desportiva e de lazer (balneários e casas de
Cedência do espaço para a realização de:
banho).
sexta edição da Medieval de Rio Tinto, por um
período de uma semana;
II Piquenique Familiar de Rio Tinto, pelo período de
um dia;
apoio
logistico ao grupo de limpeza do Rio Tinto, por um
período de um dia.
Melhoria do estado de conservação dos caminhos,
Manutenção dos espaços
zonas de estar e espaços verdes, numa área
Manutenção e limpeza de caminhos e clareiras com remoção de infestantes.
verdes do Monte Crasto
aproximada de 0,8ha.
BREVE DESCRIÇÃO

1

ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Gestão e manutenção dos
Corte de relva e manutenção dos canteiros, com limpeza de infestantes, nas zonas
espaços verdes envolventes da Levada, da Rot. de Rio Tinto, da Lourinha, das Perlinhas, da Campainha, da Rot.
à linha do Metro
de Baguim do Monte, da Carreira, da Venda Nova e da Rot. de Fânzeres.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manutenção do bom estado de conservação e
aspeto das áreas adjacentes à linha do Metro, numa
área aproximada a 10ha.

Manutenção e corte de relvados e prados, remoção de infestantes nos canteiros em Manutenção do bom estado de conservação e
Ribeira de Abade, Aromáticas, Lavandeira, Gramido, Casa Branca e Quinta do
aspeto das áreas verdes adjacentes ao passadiço e ao
Passal.
rio Douro, numa área aproximada a 16,6ha.

Gestão e Manutenção dos
espaços verdes do POLIS

Plantação de arbustos em canteiros no Parque de Estacionamento da Quinta do
Passal.
Deteção e reparação de várias fugas de água nos sistemas de abastecimento de
água às Hortas Comunitárias da Quinta do Passal.
Manutenção de bebedouros.
Deteção e reparação de várias fugas de água nos sistemas de rega dos jardins da
Casa Branca e do estacionamento em Gramido, e nos jardins de Ribeira de Abade.

Melhoria do aspecto ornamental dos espaços verdes
da Quinta do Passal.
Reparação de equipamentos para os usufrutuários
das hortas comunitárias.
Manutenção da operacionalidade dos bebedouros;
redução do consumo de água.
Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
rega; Redução dos consumos de água.

Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização do sanitários das
Reparação de equipamentos de utilização pública.
Aromáticas.
Poda de árvores no Ecocentro da Granja e na Rua das Areias, em Rio Tinto.
Manutenção do Património
Tutoragem de árvores na Avenida da Conduta e na Rua José Ribeiro da Silva, em Rio Manutenção do património arbóreo.
Arbóreo
Tinto.
Manutenção do bom estado de conservação do
Corte da vegetação herbácea; remoção de infestantes.
Parque, numa área aproximada de 1ha.
Gestão e manutenção do
Manutenção da operacionalidade dos fontanários;
Substituição de torneiras de fontanários.
Multiusos Parque Municipal
redução do consumo de água.
Instalação de pontos de abastecimento de água para os vendedores ambulantes e
Dotação de condições de higiene adequadas.
de diversões da Feira Semanal de Gondomar.
Multiplicação de plantas por estacaria;
Produção própria de plantas para a renovação e
Gestão do Horto Municipal Envasamento de plantas;
construção de espaços verdes. Redução dos custos
Manutenção de vasos ornamentais.
com aquisição de plantas.
2

ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Empréstimo de vasos
ornamentais

Cedência, a titulo de empréstimo, de 477 vasos ornamentais para a
decoração/ornamentação de eventos em espaços e instituições do Município.

Embelezamento de eventos diversos.

Gestão e manutenção de
outros espaços verdes

Corte 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; Praça Manuel Guedes, jardins da envolvente à Biblioteca
e Auditório Municipal, Tribunal, Multiusos e Parque Tecnológico, em Gondomar (S.
Cosme); Pavilhão Municipal de Baguim do Monte, de Fânzeres e de Valbom,
Piscinas Municipais de Fânzeres; limpeza e manutenção do logradouro da EB 2,3
Marques Leitão, em Valbom.

Manutenção do bom estado de conservação dos
jardins intervencionados.
Manutenção de logradouros de Pavilhões, Piscinas e
Escolas do Município.

Afinação e reajuste do sistemas de rega do Auditório Municipal/Biblioteca
Municipal, em Gondomar (S. Cosme).
Reparação/eliminação de fugas dos sistemas de rega da Rotunda da Avenida
Manutenção e reparação de Oliveira Martins e do Parque da Cal, em Gondomar (S. Cosme).
sistemas de rega /
Instalação de pontos de abastecimento de água para os vendedores ambulantes e
abastecimento de água
de diversões das Festas do Concelho, no largo da feira em Gondomar (S. Cosme).
Remoção do sistema de rega do Ecocentro da Granja.

Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
rega;
Redução dos consumos de água.
Dotação do recinto de Festa, de condições de higiene
adequadas.
recuperação de material de rega; optimização dos
equipamentos de rega.

O responsável
FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA CASTRO
SANTOS
2015.11.20 12:27:58 Z

Flávia Castro Santos
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Gabinete de Protocolo e Relações Públicas

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Logística:
'- Apoio decorativo nas ruas onde decorreu o evento.

05-set

Preparação do Protocolo para a 2ª Edição
da Noite Branca, em Gondomar.

' - Palco D'Ouro:
- Preparação de Camarins dos artistas( acepipes, decoração, etc);
- Receção e encaminhamento dos mesmos ao palco;
- Apoio aos artistas no palco;

Apoio ao protocolo de uma atividade informativa e
divulgadora do Município

' - Kubic Lounge:
- Receção e apoio aos artistas;

11-out

Organização e Preparação do Protocolo
para o Dia Municipal do Combatente, na
Praça Heróis do Ultramar, Fânzeres.

'Logística:
- Colocação de púlpito e bandeiras;
- Disposição de alcatifa vermelha;
Speaker;
Desmontagem;

Apoio ao protocolo de uma atividade informativa e
divulgadora do Município

Logística:

12-out

Preparação do Protocolo para a Cerimónia
de homenagem aos colaboradores
aposentados, no Salão Nobre.

- Alinhamento de cadeiras;
- Colocação de roll-up institucional;

Apoio ao protocolo de uma atividade informativa e
divulgadora do Município

Speaker;
Desmontagem;

Logística:

14-out

Preparação do Protocolo para a Cerimónia
Oficial de Entrega e Assinatura dos
Contratos de Cooperação com o
Movimento Associativo, no Auditório
Municipal.

- Colocação de púlpito e bandeiras;
- Disposição de reservados e roll-up;
Speaker;
Desmontagem;

Apoio ao protocolo de uma atividade informativa e
divulgadora do Município

Logística:
Logística:
- Colocação de púlpito e bandeiras;
- Disposição de sofás;

16-out

Preparação do Protocolo para o Colóquio "
Espaço de Jogo e Recreio - Promover a
diversão em segurança", no Auditório
Municipal.

Coffee-break:
- Colocação de Saiotes e respetivos atoalhados;
- Disposição de taças de vidro, jarros/copos para sumo e vinho e adereços
decorativos;
- Apoio na reposição de acepipes e bebidas;
Speaker;

Apoio ao protocolo de uma atividade informativa e
divulgadora do Município

Logística:
- Preparação dos camarins (Apresentador e artistas);
- Receção e encaminhamento de convidados os lugares (Plateia 1);
- Voz off;
17-out

Preparação do Protocolo para a I Gala do
Desporto de Gondomar, no Multiusos

24-out

Preparação do Protocolo para a
Inauguração do Relvado Sintético do
Parque de Jogos Fernando Pedrosa, em Rio
Tinto

31-out

Preparação do Protocolo para a Festa de
Abertura 2015/2016, no Multiusos

Porto de Honra:
- Colocação de Saiotes e respetivos atoalhados;
- Disposição de taças de vidro, jarros/copos para sumo e vinho e adereços
decorativos;
- Apoio na reposição de acepipes e bebidas ;

Logística:
- Colocação de bandeira do Municipio para descerramento da placa alusiva ao ato;
- Receção das entidades;

Apoio ao protocolo de uma atividade desportiva e
divulgadora do Município

Apoio ao protocolo de uma atividade desportiva e
divulgadora do Município

Speaker

Logística:
- Colocação de bandeiras e púlpito;
- Elaboração de reservados;
Speaker
Desmontagem

Apoio ao protocolo de uma atividade educativa e
divulgadora do Município

TURISMO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

No ambito do aniversário da Loja Interativa de Turismo de Gondomar e com o objetivo de estimular o
Turismo de Natureza no Municipio, O Gabinete do Turismo associou-se à empresa Alma Douro para
Promoção do Turismo de Natureza
promover a "Caminhada Action"que decorreu em Melres, abrangendo os territórios das serras das
Banjas e Santa Iria. Nesta caminhada, com a extensão de 9 km , participaram 130 caminheiros.

6 de setembro

Caminhada Action

7 de setembro

No ambito do Plano de Monitorização da águas balneares do Município, estabelecido em articulação
Acompanhamento do plano de
com a APA e com recurso a um laboratório autonomo e credenciado para o efeito, o Gabinete do
monitorização das águas
Turismo procedeu ao acompanhamento do técnico na recolha das amostragens nas praias de
balneares das praias do Município
Zebreiros e Lomba e nas águas de Moreira e Melres

12 e 13 de setembro

Degustação de Caldo de Nabos,
integrada na iniciativa
Merend'Ouro

12 de setembro 11 outubro

XXIV Festival "Caldo de Nabos"

18 de setembro

Ato formal de encerramento da
Época Balnear 2015

21 a 27 de setembro

Passatempo
#MyselfieinGondomar

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Promover o Estudo da Qualidade
das Águas Balneares e reunir
histórico para futuras propostas de
identificação de praias, junto da
APA

Como forma de marcar a abertura do XXIV Festival "Caldo de Nabos" o Gabinete do Turismo
promoveu, uma degustação de Caldo de Nabos, nos dias 12 e 13 de setembro. Mediante um valor
simbólico, que reverteu para a Confraria de Santo Isidoro, os visitantes degustaram o caldo de nabos,
Promoção da Gastronomia Local
sendo a malga oferta do Municipio de Gondomar. Nesta ação promocional da gastronomia local, que
contou com a confeção ao vivo do tradicional caldo de nabos, pelo restaurante "Cantinho das Manas",
foram servidos 1.030 caldos
O XXIV Festival Gastronómico “Caldo de Nabos” decorreu de 12 de setembro a 11 de outubro, em 22
restaurantes do Município, que, nesse período, apresentaram nas suas ementas o tradicional caldo de Promoção da Gastronomia Local
nabos de Gondomar.
Terminada a Época Balnear, o Gabinete do Turismo promoveu, no dia 18 de setembro, pelas 18h30, na
Fazer o balanço final da época
Loja Interativa de Turismo de Gondomar, um encontro com todas as entidades que colaboraram com a
balnear
autarquia na missão de mater os niveis de qualidade e segurança das praias do Município.
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, o Gabinete do Turismo promoveu, de 18 a
27 de setembro, o Passatempo #myselfieingondomar. Os residentes e visitantes, foram desafiados a
captarem uma selfie no território de Gondomar partilhando spots turísticos, experiências, ambientes e
Promoção Turística de
emoções.
Gondomar/Dinamização do Tecido
Os participantes que enviaram a sua selfie para o facebook do “Turismo de Gondomar” ficaram
Empresarial Turistico
habilitados a ganhar seis prémios nas categorias Melhor Spot Turístico em Gondomar; Melhor Selfie de
Grupo; Selfie Mais Romântica.

27 de setembro

setembro

Para assinalar o Dia Mundial do Turismo o Gabinete do Turismo promoveu, em colaboração com os
agentes turisticos e culturais locais, uma série de ações a desenvolver no dia 27 de setembro:
Dinamização da LIT: Oferta de produtos regionais aos visitantes - bolos regionais, compotas, vinho,
mel, artigos gourmet (bombons artesanais). Nesta ação a actualgest marcou presença com a
Promoção Turística de
Comemoração do Dia Mundial do
demonstração de cocktails, entre outros;
Gondomar/Animação
Turismo
Dinamização do Polis: Happy Hour nos bares aderentes, das 17h às 19h
Programa Cultural: Entrada gratuita nos espaços musealizados, nomeadamente o Museu Mineiro, Rei
dos Congros, Fundação Júlio Resende; Casa Branca – exposição “O Rosto da Filigrana”.

Inserção da Agenda Cultural no O Turismo procede, mensalmente à inserção neste equipamento, das informações constantes no
painel eletrónico desta Autarquia. Roteiro Cultural do Município

O objetivo é promover a visibilidade
das iniciativas constantes da Agenda
Cultural de Gondomar.

O Gabinete do Turismo em parceria com o gabinete de Imprensa e Comunicação realizaram um vídeo
promocional que transmite a imagem de um destino multifacetado através dos seus próprios agentes
locais. A indústria turística é transversal e tem um efeito multiplicador na economia, o que permite
criar várias oportunidades de negócio em áreas distintas. Consideramos que a ação terá um maior
impacto se realizada em conjunto com as empresas do concelho, ouvindo o testemunho dos
investidores locais, que foram a cara desta campanha.
Entidades convidadas: Alma D'ouro (Turismo de Natureza), António Cardoso (Filigranas), Centro Hípico Promoção Turística do Município de
Gondomar
de Gondomar (Turismo Equestre)Following Emotions (Animação Turística/Turismo Desportivo)
Gundimarius (Enoturismo); Lugar do Desenho (Turismo Cultural) Museu Mineiro de S. Pedro da Cova
(Turismo Cultural/Espaços Museológicos); Nadador Salvador (Turismo Fluvial), Pescadores (Pesca do
Sável e da Lampreia), Power Yates (Turismo Náutico), Restaurante Cantinho das Manas (Turismo
Gastronómico), Rivierafashion (Animação), Tapada S. Domingos (Alojamento); CroisiEurope (Cruzeiros
no Douro).

setembro

Produção de um video
promocional do Turismo de
Gondomar no âmbito das
comemorações do Dia Mundial
do Turismo

setembro

Envio de elementos sobre a
gastronomia de Gondomar, para
participação nos "Fins de Semana
Gastronómicos 2015/2016" do
Porto e Norte de Portugal

Esta ação promocional engloba a maioria dos Municipios que integram a Porto e Norte de Portugal
que, no período compreendido entre 7 de novembro de 2015 e 31 de maio de 2016, promovem as
respetivas iguarias gastronómicas. Em Gondomar, esta ação promocional, que decorre nos dias 25, 26 Promoção da Gastronomia Local
e 27 de março de 2016, dedica atenções ao arroz de lampreia e ao bolo "Mimo D'Ouro", nos 20
restaurantes aderentes.

setembro/outubro

Criação de uma base de dados
dos filigraneiros de Gondomar

O Gabinete do Turismo necessita, frequentemente de estabelecer contactos com o ourives do
municipio. Tendo em conta que as bases de dados existentes não distinguem as diferentes áreas de
produção, foi efetuado um levantamento especificamente para a área da filigrana.

Criação de ferramentas de apoio ao
desenvolvimento dos projetos do
Gabinete

setembro/outubro

Com o objetivo de angariar o maior número possível de peças de oficinas locais de ourivesaria, por
Recolha de espólio de ourivesaria forma a criar um espólio para um futuro museu dedicado à ourivesaria, o Gabinete do Turismo tem
encetado contactos com ourives do Município, tendo já reunido um significativo número de peças.

setembro/outubro

Contactos com a ADERE MINHO,
os ourives filigraneiros de
Gondomar e o CINDOR, para
iniciar o processo de certificação
da filigrana de Gondomar

setembro/outubro

O Gabinete de Turismo integra o grupo de trabalho do Projeto "Pulmão Verde", tendo, no período em
Participação no Projeto "Pulmão
Contribuir para o desenvolvimento
análise, procedido a ajustes no índice e conclusão das fichas dos recursos correspondentes ao território
Verde"
de ferramentas de apoio ao projeto
de Gondomar abrangido pelo Projeto.

setembro/outubro

Recolha de documentação para a
O Gabinete do Turismo procedeu ao levantamento das informaçãos necessárias para a organizaçãos
organização dos dossiers para
dos dossier de candidatura, nomeadamente, os resultados das análises que integram o Plano de
fundamentação da proposta de
Monitorização das Águas de Melres, informações sobre fontes de poluição, cartografia, entre outros.
Identificação da praia de Melres

setembro/outubro

setembro/outubro

Promover o património material e
imaterial do Município

O Gabinete do Turismo efetuou contactos com a ADERE MINHO (Associação para o Desenvolvimento
Regional do Minho), entidade certificadora, para apurar quais os procedimentos para instrução do
Salvaguarda do património material
processo e certificação da fligrana de Gondomar. Trata-se de uma medida de salvaguarda deste
e imaterial de Gondomar
património material e imaterial do no nosso município, em que se espera concretizar em conjunto com
os ourives filigraneiros e o CINDOR.

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

Gestão da Loja Interativa de
Turismo

A Loja Interativa de Turismo de Gondomar, instalada na Casa Branca de Gramido, funciona de segunda
a domingo e além da informação prestada por trabalhadores do turismo, com o apoio de
Informação turística/Promoção
equipamentos interativos, o Turismo proporciona, naquele espaço, mostras de artesanato local. No
Turística do Município e Região
período em análise, manteve-se a exposição de filigranas iniciada em junho e a Exposição fotográfia e
museológica "O Rosto da Filigrana" .

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
Conhecer os interessesses dos
Gondomar. A base estatística que permite monitorizar a afluência de cidadãos é feita através do
nossos visitantes e ajustar a oferta
preenchimento diário de um mapa de registo de entradas. No período em análise, procuraram
às características da procura
informações na Loja Interativa de Turismo 699 pessoas, sendo 100 estrangeiros (de diversas
nacionalidades, mas com predominância de alemães e franceses) e 599 nacionais.

setembro/outubro

Inserção de dados Turísticos na
Plataforma Interativa do Porto e
Norte de Portugal E.R.

Tratamento de informação turística e cultural do Município e respetiva atualização na Plataforma
Interativa do Turismo do Porto e Norte de Portugal

Divulgação de Gondomar na rede de
lojas interativas do Porto e Norte de
Portugal

setembro/outubro

Cedência de Equipamentos do
Turismo a outros
Serviços/Entidades

O Turismo dispõe de diversos equipamentos frequentemente requisitados por outros serviços da
Autarquia ou mesmo outras entidades. No período em análise, foram disponibilizadas pérgolas para a
Cultura e mesas para o Protocolo

Apoio logístico e cooperação

setembro/outubro

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

setembro/outubro

Inventariação dos equipamentos Terminada a Época Balnear 2014, o Gabinete do Turismo procedeu à inventariação dos respetivos
das Praias da Lomba, Zebreiros e equipamentos, por forma a verificar o seu estado de consevação e apurar as aquisições necessárias
para a próxima época balnear
e Melres

setembro/outubro

Gestão de meios/Avaliação de
necessidades

O Projeto colorADD tem como missão social “cor para todos”, baseada na facilidade na identificação da
cor por parte dos daltónicos, enquanto contribui para sua integração social e bem-estar, tornando a
comunicação mais eficiente, responsável e inclusiva. Nesse sentido, o Turismo de Gondomar não pode
deixar de se associar a este projeto, comprometendo-se a aplicar o collorADD em todos os suportes
Participação no projeto ColorADD
Promover o Turismo inclusivo
promocionais em que a cor possa funcionar como elemento identificativo.

outubro

Envio de Informações sobre os
principais eventos de Gondomar
para inclusão na Agenda de
Eventos 2016 da Porto e Norte de
Portugal, E.R.

outubro

Acompanhamento da Formação
No período de formação em contexto de trabalho que se estenderá por dois meses, os técnicos irão
Prática em Contexto de Trabalho
desenvolver funções no Gabinete do turismo e na Loja Interativa de Turismo de Gondomar,
de 3 Técnicos de Informação e
participando em todas as atividades do Gabinete.
Animação Turistica

A Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal publica, anualmente uma Agenda com os
Maior visibilidade do
principais eventos de cada Municipio. O Gabinete de Turismo procedeu ao levantamento e envio de
Município/Promoção do Município
informações e fotografias sobre os eventos de maior projeção, agendados para 2016, no Municipio de
de Gondomar
Gondomar: "Festa do Sável e da Lampreia", "Noite Branca, Douro Run" e "Festas do Concelho"

Promover competências

9 de outubro

11 de outubro

Esta ação da responsabilidade da Adere Minho, decorreu no Auditório de Soutelo, em Vila Verde
(Braga) e teve como objetivo, chamar a atenção para a importancia da certificação dos probutos
Participação no 1º Encontro
Nacional de Produtos Artesanais artesanais. Foram recolhidas informações sobre as diferentes fases do processo de certificação e
ouvidos testemunhos de artesãos com produtos certificados, sobre o impacto da certificação no
Cerificados
escoamento dos seus produtos.

Promover competências

Terminado o período de comemorações do Dia Mundial do Turismo, procedeu-se à entrega dos
prémios do passatempo "Myselfieingondomar" e à divulgação do video promocional do turismo de
Gondomar. Os prémios foram atribuidos a Vera Ribeiro Moreira e Rafaela Ferreira, na categoria
Entrega de Prémios do
Melhor Spot Turistico em Gondomar, Romi Coutinho e Teresa Paiva Selfie, na categoria Melhor Selfie
Passatempo
de Grupo e Vítor Borges e Liliana Palma, na categoria Selfie mais Romântica. A este ato compareceram
“myselfieingondomar” Divulgação
Promoção Turística do Município de
os premiados e os agentes locais que patrocinaram os prémios do passatempo. Estiveram, também,
do Video Promocional de
Gondomar
presentes os agentes que participaram na produção do Video Promocional do Turismo de Gondomar.
Gondomar, comemorativo do Dia
Este vídeo, foi publicado nas páginas de facebook do Município de Gondomar, do Gabinete do Turismo
Mundial do Turismo
e da Entidade Regional do Porto e Norte de Portugal e até finais de outubro teve 27.758 visualizaçõe se
349 partilhas.

15 de outubro

Envio de material promocional de O referido material destina-se a ser distribuido nas pastas dos técnicos participantes no Colóquio
Promoção Turística do Município de
Gondomar para a Divisão do
"Espaços de Jogo e Recreio - Promover a Diversão em Segurança", que decorreu no dia 16 de outubro,
Gondomar
Ambiente
no Município de Gondomar.

19 de outubro

Sessão de Formação sobre as
vantagens da certificação

27 de outubro

O Município de Gondomar marcou presença na apresentação pública dos Fins de Semana
Apresentação pública dos Fins de
Gastronómicos Porto e Norte de Portugal, no Municipio de Monção Gondomar apresentando para
Promoção da Gastronomia Local
Semana Gastronómicos do Porto
degustação algumas iguarias gastronómicas locais,com destaque para o patê de lampreia e miniaturas
e Norte e Portugal
dos bolos "Coração de Gondomar" e "Mimo D' Ouro".

26 de outubro

O Gabinete do Turismo prestou apoio logistico à realização, na Casa Branca de Gramido, da
Apoio logístico ao lançamento de
apresentação de uma marca de vinho a ser comercializada pela empresa gondomarense Artur Valente
Promoção Turística de Gondomar
uma marca de vinho pela
da Costa.O apoio do Gabinete do Turismo passou pela disponibilização de equipamentos e pela
empresa Artur Valente da Costa
organização de uma oficina de filigranas para os convidados da empresa promotora.

Com o objetivo de sensibilisar os ourives filigraneiros para as vantagens da Certificação da filigrana, o
Gabinete do Turismo, em parceria com a ADERE MINHO, promoveu, nas instalações do Gold Park de
Gondomar, uma Sessão de Formação/esclarecimento, na qual participaram duas dezenas de
ourives/artesãos.

Promover competências
/Salvaguardar o património material
e imaterial do município

26 de outubro

Acompanhamento de visita
turística no âmbito do Programa
"Juventude em Ação"

O Gabinete do Turismo planeou e acompanhou um passeio turístico / visita guiada ao Município de
Gondomar com 35 jovens animadores juvenis, provenientes de vários países da Europa que, de 21 e 28
de outubro de 2015, participaram numa ação de
Promoção Turística de Gondomar
formação internacional intitulada “Equal Inclusion for a Gold Future”. Esta atividade surge a partir de
uma candidatura que a Câmara Municipal de Gondomar apresentou ao programa “Juventude em
Acção”.

30 de outubro

Instrução do processo de
identificação do areal de Melres
como Praia Fluvial

Nesta data, o Gabinete do Turismo enviou para a APA o requerimento e demais elementos necessários Aumentar o número de praias
ara a fundamentação do pedido de identificação do areal de Melres como praia Fluvial.
fluviais no Município

31 de outubro

Acompanhamento de visita
turística com Professores
colocados no Município de
Gondomar pela primeira vez

O Turismo de Gondomar planeou e acompanhou uma visita turística para cerca de duas dezenas de
docentes participantes na "Festa de Início do Ano Letivo", promovida pela Divisão de Educação,
Formação e Emprego. Aos participantes,foi proporcionado um circuito que contemplou a a cidade de
Gondomar, o Museu Mineiro de S. Pedro da Cova, a Quinta do Passal, a Casa Branca de Gramido/Loja
Interativa de Turismo e o Polis de Gondomar.

Promoção Turística de Gondomar

Gabinete de Tecnologias da Informação / Setembro a Outubro de 2015
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/Setembro a 31/Outubro/2015

1/Setembro a 31/Outubro/2015

1/Setembro a 31/Outubro/2015

1/Setembro a 31/Outubro/2015

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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

Realizadas visitas a Escolas EB1, Centros Escolares e Jardins de
Infância.
Reparação dos
equipamentos informáticos das escolas EB1 e Jardins-deinfância

Apoio aos utilizadores

Apoio aos utilizadores para a correta
utilização dos equipamentos e
aplicações disponiveis

Melhor utilização dos equipamentos e aplicações pelos mais
de 350 utilizadores

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

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 / Setembro a Outubro de 2015
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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;

Atualização versões do sistema operativo e
office

Atualização da versão do sistema
operativo Microsoft para a versão
Atualização dos computadores de diversos Serviços
Microsoft Windows 7 e Microsoft Office
para a versão Microsoft Office 2010

1/Setembro a 31/Outubro/2015

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 80 entidades.

1/Setembro a 31/Outubro/2015

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.

1/Setembro a 31/Outubro/2015

1/Setembro a 31/Outubro/2015

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

Gabinete de Tecnologias da Informação / Setembro a Outubro de 2015
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Elaboração de documentação técnica

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Publicar editais no site do Municipio

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Manutenção do parque informatico

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Elaboração de todos os documentos de
especificações técnicas necessários para
os processos de aquisição de
equipamentos, licenciamento de
software informático e comunicações Elaboração de documentos técnicos para aquisição de
para os Serviços Municipais. Posterior equipamentos e software
colaboração com os júris dos
procedimentos na elaboração de
pareceres técnicos para a verificação de
propostas.
Publicitar no site do Municipio, na area
Disponibilizados editais dos Serviços: DRCMA; GOA e de atas
Balcão Virtual os editais e atas dos
da Câmara e Assembleia Municipal
diferentes Serviços
A manutenção preventiva visa aumenta a longevidade dos
Manutenção preventiva e curativa dos
equipamentos, nos mais antigos são realizados todos os
equipamentos do parque informatico
upgrades que permitam aumentar a performance e
(computadores, monitores, scanners,
desempenho dos equipamentos.
impressoras, fotocopiadores, etc.)
Substituição de equipamentos obsoletos.

Gabinete de Tecnologias da Informação / Setembro a Outubro de 2015
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/Setembro a 31/Outubro/2015

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.

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)

Integração plataforma da Educação

Integração da plataforma da educação
(Edubox) com o ERP do Municipio
(AIRC)

Identificação de requisitos, preparação de ambiente de testes
para a integração, apoio técnico e verificação dos testes e
ensaios realizados.

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Outubro/2015

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Gabinete de Tecnologias da Informação / Setembro a Outubro de 2015
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Manutenção de sistemas e infraestruturas

Atualização da versão do sistema
operativo Microsoft na plataforma de
servidores

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Bibliotecas Escolares - integração no
catalogo coletivo - Formação

Promoção e realização de ações
formação relativas à utilização da
aplicação GIB - Gestão Integrada de
Bibliotecas

Bibliotecas Escolares - integração no
catalogo coletivo

Angariação dos dados de varias escolas
Dados recolhidos e em fase de tratamento das escolas EB1
para utilização do Catalogo Coletivo; Vale de Ferreiros, EB Frei Manuel Santa Inês, ES Vabom, EB
Organização da conversão dos
Marques Leitão, EB Arroteia, EB Valbom, EB Gondomar, EB
respetivos catálogos e colocação online;
nº1 de Gondomar, ES Gondomar, EB Outeiro e EB Jancido

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Continuação do processo de migração da plataforma
tecnologica de servidores para a versão Microsoft Windows
Server 2012 R2
Açãoes de formação destinadas aos técnicos das Bibliotecas
Escolares do Municipio que operam com a plataforma

Gabinete de Tecnologias da Informação / Setembro a Outubro de 2015
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Software de ocorrências na via publica

1/Setembro a 31/Outubro/2015

Espaço Cidadão de Rio Tinto

Outubro/2015

Eleições Legislativas

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Identificação de requisitos para a APP,
backoffice e integração com a gestão
documental.
Testes de utilização e funcionamento da APP, backoffice e integração com a gestão documental em
APP e Backoffice, com envio de
fase de testes por grupo, restrito, de utilizadores finais da
reportes.
Autarquia.
Reuniões periodicas com a equipa de
desenvolvimento do software.
Manutenção da infraestrutura de
comunicações eletrónicas do espaço
cidadão.

Espaço cidadão a funcionar

Apoio no processo eleitoral

- Apoio aos serviços administrativos na preparação e envio
digital dos documentos necessários para a organização do
processo eleitoral;
- Elaboração dos mapas para recolha e tratamento dos dados
no dia do ato eleitoral;
- Publicitação no site do Municipio de todos os editais do
processo eleitoral.

é
NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO (DEPARTAMENTO DO URBANISMO)
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

02-09-2015

07-09-2015

08-09-2015

10-09 a 15-09-2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Obras isentas de controlo pr vio -Conclui-se que as operações urbanísticas isentas de
violaç o do RGEU - aplicabilidade controlo pr vio n o est o dispensadas do cumprimento
Informaç o 79/2015 de medidas de tutela de das normas legais aplic veis, est o sujeitas a fiscalizaç o da
legalidade
procº
nº autarquia e podem ser objeto de medidas de tutela de
06/2013/108
legalidade
Informa-se que est em causa uma decis o de Vereador
Citaç o judicial - provid ncia que determinou o encerramento de estabelecimento at
cautelar
estabelecimento
Informaç o manuscrita
s 24 horas, todos os dias, e que a citaç o e os documentos
bebidas - ruído -procº nº MGD
que a acompanham j foram entregues ao Mandat rio
28008
forense para os devidos efeitos
Em face da suspeiç o levantada contra o jurista signat rio,
Recurso
administrativo
consideraç o do Senhor Vice-Presidente
suspeiç o levantada atuaç o de colocou-se
Informaç o manuscrita
t cnicos da autarquia - procº nº determinar que a an lise do recurso fosse efetuada por
10/2005/7730
outro jurista
Regulamento Municipal de
Preparaç o da redaç o final do projeto de RMUE
Estudo e an lise
Urbanizaç o e Edificaç o

16-09-2015

18-09-2015

18-09-2015

21-09-2015

21-09-2015

Reuni o no Departamento do Urbanismo com a
participaç o do Diretor do Departamento e do Dr. Jo o
ãreas Urbanas de G nese Ilegal
REUNIÃO
Fraga de Castro, advogado, representante de propriet rio
(AUGI)
interessado em promover procedimento de AUGI em S.
Pedro da Cova
Pedido de cópias - legitimidade Conclui-se que tratando-se o requerente de denunciado no
Informaç o manuscrita do requerente - procº MGD
processo administrativo tem legitimidade para requerer
31116/15
Reuni o geral de t cnicos do Departamento do Urbanismo
Regulamento
Municipal
de
REUNIÃO
Urbanizaç o e Edificaç o
para ultimar a redaç o final do projeto de RMUE
Notificaç o pessoal pela Polícia
Conclui-se que a notificaç o foi conseguida, por ao visado
Municipal - recusa de assinatura
ter sido lido e explicado o conteúdo da notificaç o, que
Informaç o 80/2015 e receç o - leitura e explicaç o
recusou assinar e receber invocando que a morada estava
do mandado - procº MGD
errada
44213/14
Pedido de informaç o solicitado
pelo Minist rio Público - procº
Informaç o manuscrita
Preparaç o e elaboraç o de resposta
06/2014/17 - registo MGD
31042/15

23-09-2015

Pedido de averbamento da Conclui-se inexistir qualquer impedimento a que possa ser
substituiç o do requerente, feito o requerente a solicitar o averbamento para terceiro
Informaç o 81/2015
por este - legitimidade para o adquirentere,
estando
este
facto
devidamente
pedido - procº nº 01/2014/222 demonstrado

24-09-2015

Sentença que determinou a
Propõe-se a recolha de informaç o junto do Exmo.
nulidade
de
decisões
Mandat rio forense e de serviços municipais para poder
Informaç o 82/2015 administrativas - execuç o ser dada resposta ao pedido formulado pelo Minist rio
procº 11/2002/271 - registo
Público
MGD 31020/15

25-09-2015

Legalizaç o
senhorio
Conclui-se dever manter-se o procedimento de legalizaç o
arrendat rio - revers o do
contra o propriet rio por inexistir prova de que foi o
Informaç o 83/2015 procedimento de legalizaç o
arrendat rio quem executou as obras e de que se mant m
contra o arrendat rio - procº nº
o contrato de arrendamento
11/1966/3011

25-09-2015

Decis o judicial que absolve da
inst ncia o município, por
Conclui-se que o processo administrativo, findo, pode ser
incompet ncia
do
tribunal
remetido a arquivo, ainda que seja expect vel que o
comum em raz o da mat ria município venha a ser demandado nos tribunais
coletor guas pluviais e caixa de
administrativos
visita instalados em terreno
privado - procº nº 11/2007/1505

28-09-2015

29-09-2015

30-09-2015

30-09-2015

Informaç o
manuscruita

Receç o definitiva de obras de Conclui-se, como na Informaç o nº 017/2015, inexistir
Informaç o 84/2015 urbanizaç o - libertaç o de fundamento para a receç o definitiva, por n o ter
cauç o - procº nº 13/2001/2030 decorrido o prazo de garantia
Conclui-se que a autarquia n o tem de indagar das razões
Substituiç o do t cnico autor do
da substituiç o, cabendo ao interessado um mero dever de
projeto - telas finais assinadas
informaç o 85/2015
comunicaç o da substituiç o; nada impede, do ponto de
pelo novo t cnico - procº nº
vista urbanístico, que as telas finais sejam assinadas por
02/2013/7
t cnico diferente
Pedidos de reduç o de taxas e
pagamento em prestações - Conclui-se dever ser remetido o processo ao Gabinete de
Informaç o manuscrita insufici ncia económica - junç o Desenvolvimento e Intervenç o Comunit ria para
de documentos - procº nº elaboraç o de relatório social
01/2013/129
Reclamaç o feita em Livro de Propõe-se o envio de resposta reclamante, no prazo de
Informaç o 86/2015 Reclamações
MGD
nº 15 dias, nos termos previstos no nº 4 da Portaria nº
31742/2015
659/2006

Certid o

01-10-2015

01-10-2015

02-10-2015

02-10-2015

07-10-2015
08-10-2015 a 09-10-2015

13-10-2015

14-10-2015

compropriedade

-

Conclui-se ter o Not rio legitimidade, ao abrigo do disposto
Informaç o 87/2015 legimidade do Not rio para o no nº 3 do artigo 4º do Estatuto do Notariado, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 26/2004
pedido - procº nº 32/2015/157
Sentença que determinou a
nulidade
de
decisões
Informaç o manuscrita
Elaboraç o de minuta de resposta ao Minist rio Público
administrativas - execuç o registo MGD 31020/15
PROPOSTA

Vistoria de salubridade - pedido
Elaboraç o de proposta para submeter a reuni o do órg o
de reduç o de taxas - insufic ncia
executivo (artº 18º RTL)
económica -rocº nº 30-2015-17

Alteraç o
de finalidade - Conclui-se ser nulo o ato de aprovaç o da alteraç o de
procedimento aprovado mas n o
Informaç o 88/2015
finalidade por n o existir qualquer utilizaç o, pr via e
licenciado
procº
nº
legalmente, licenciada para o imóvel
20/1994/2017
Ampliaç o
procedimento
Conclui-se existir deferimento t cito do licenciamento, ao
Informaç o 89/2015 aprovado mas n o licenciado abrigo do artigo 13º, nº 1 do DL 166/70
procº nº 10/1986/2136
Regulamento
Municipal
de Verificaç o e composiç o do texto final da minuta de
ANãLISE
Urbanizaç o e Edificaç o
regulamento
Licença de utilizaç o -retificaç o - Conclui-se que, tratando-se de um erro material manifesto,
Informaç o 90/2015 recusa de pagamento de taxas - imput vel aos Serviços, deve ser oficiosamente retificado,
procº nº 3579/86
sem lugar ao pagamento de taxas por estarem prescritas
Pedido de informaç o solicitado
Registo MGD 30932/15 pela Inspeç o-Geral de Finanças - Preparaç o e elaboraç o de minuta de resposta
procº 06/2013/63

15-10-2015

20-10-2015

22-10-2015

22-10-2015

Conclui-se que a retoma da execuç o coerciva se encontra
Execuç o coerciva - aç o judicial - prejudicada pela exist ncia de factos novos; deve ser feita
Informaç o 91/2015 suspens o do procedimento - participaç o para procedimento contraordenacional; n o
procº nº 30/2013/21
tem a aç o judicial qualquer efeito suspensivo do
procedimento
Compropriedade - artigo 54º da
Elaboraç o de proposta para submeter a reuni o do órg o
PROPOSTA
Lei nº 91/95 (redaç o da Lei nº
executivo
64/2003)
Artigo 25º, nº 2 da Lei nº
31/2009
autor
projeto Conclui-se ter legitimidade o autor de projeto aprovado ou
Informaç o 92/2015 arquitetura aprovado - obra n o admitido, e cuja obra n o foi edificada, para ser autor de
concretizada - projeto de projeto de alteraç o ao mesmo
alteraç o - legitimidade
Regulamento
Municipal
de
Elaboraç o de proposta para submeter a reuni o do órg o
PROPOSTA
Urbanizaç o e Edificaç o (RMUE) executivo
discuss o pública

28-10-2015

Autorizaç o de utilizaç o - taxas - Conclui-se pela impossibilidade regulamentar (artº 22º, nº
Informaç o 93/2015 pagamento em prestações - 2 alínea a) do RTL) de deferir o pedido; deve dar-se
procº nº 03/2014/29
audi ncia pr via

30-10-2015

Pedido de emiss o de alvar de
Conclui-se n o ter sido entendido o teor do último ofício
obras - capela de Belói enviado Diocese do Porto; propõe-se notificar a mesma
Informaç o 94/2015
pagamento de taxas - procº nº
para dizer se mant m ou desiste do pedido
10/1990/4276

DIãRIO DA REPÚBLICA

01-09-2015 a 04-09-2015

I. Lei nº 123/2015
Di rio da República 33II. Lei nº 127/2015
2015
III. Decreto-Lei nº 186/2015

I.é Primeira alteraç o ao Estatuto da Ordem dos Engenheiros
II.é D cima alteraç o
Lei n.º 5/2004 (Lei das Comunicações Eletrónicas)
III.éQuarta alteraç o ao Decreto-Lei n.º 39/2008, que estabelece o regime jurídico
da instalaç o, exploraç o e funcionamento dos empreendimentos turísticos

07-09-2015 a 11-09-2015

I. Lei nº 145/2015
Di rio da República 34II. Portaria nº 277/2015
2015
III. Decreto-Lei nº 192/2015

14-09-2015 a 18-09-2015

I. Lei nº 152/2015
II. Lei nº 154/2015
III. Decreto-Lei nº 193/2015
Di rio da República 35- IV. Decreto-Lei nº 194/2015
2015
V. Portaria nº 279/2015
VI. Portaria nº 280/2015
VII. Portaria nº 281/2015
VIII. Decreto-Lei 199/2015

21-09-2015 a 25-09-2015

I. Aviso nº 10671/2015
Di rio da República 36- II. Aviso (extrato) nº 10767/2015
III. Portaria nº 307/2015
2015
IV. Portaria nº 309/2015

28-09-2015 a 02-10-2015

Di rio da República 37- N o foi publicada legislaç o em
2015
mat ria urbanística

I.éAprova o Estatuto da Ordem dos Advogados
II.
Regula a constituiç o, a composiç o e o funcionamento das comissões consultivas
da elaboraç o e da revis o do Plano Diretor Intermunicipal (PDIM) e do Plano
Diretor Municipal (PDM), nos termos do regime jurídico dos instrumentos de
gest o territorial aprovado pelo Decreto-Lei nº 80/2015 (RJIGT)
III.éAprova o Sistema de Normalizaç o Contabilística para as Administrações
Públicas
I.éProcesso de reconhecimento da situaç o de pr dio rústico e misto sem dono
conhecido que n o esteja a ser utilizado para fins agrícolas, florestais ou
silvopastoris
e
seu
registo
II.é Transforma a C mara dos Solicitadores em Ordem dos Solicitadores e dos
Agentes
de
Execuç o,
e
aprova
o
respetivo
Estatuto
III.éProcede extinç o da Fundaç o para os Estudos e Formaç o Aut rquica, com
integraç o dos respetivos fins e atribuições na Direç o-Geral das Autarquias Locais
IV.éProcede segunda alteraç o ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto,
relativo ao desempenho energ tico dos edifícios, e
primeira alteraç o ao
Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que estabelece um regime excecional e
tempor rio aplic vel reabilitaç o de edifícios ou de frações, cuja construç o
tenha sido concluída h pelo menos 30 anos ou localizados em reas de reabilitaç o ur

I. Aprova a Carta Administrativa Oficial de Portugal, vers o de 2015 - CAOP 2015
II. Publicita a submiss o a consulta pública do projeto de Regulamento e Tabela de
Taxas e Licenças do Município de Gondomar
III. Estabelece o regime dos seguros obrigatórios de responsabilidade civil
extracontratual no mbito do SIR
IV. Primeira alteraç o Portaria nº 327/2008, que aprova o sistema de
classificaç o de estabelecimentos hoteleiros, de aldeamentos turísticos e de
apartamentos turísticos

05-10-2015 a 09-10-2015

I. Decreto-Lei nº 214-G/2015
Di rio da República 38II. Portaria nº 332-B/2015
2015
III. Decreto-Lei nº 224/2015

12-10-2015 a 16-10-2015

Di rio da República 39- I. Portaria nº 360/2015
2015
II. Portaria nº 365/2015

19-10-2015 a 23-10-2015

Di rio da República 40Portaria nº 379-A/2015
2015

26-10-2015 a 30-10-2015

Di rio da República 41- N o foi publicada legislaç o em
2015
mat ria urbanística

Município de Gondomar, 18 de novembro de 2015

O Dirigente Interm dio de 3º grau,
Manuel Pacheco

I.éRev , entre outros, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, o
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Código dos Contratos Públicos,
o Regime Jurídico da Urbanizaç o e da Edificaç o e a Lei de Acesso aos
Documentos
Administrativos
II.éEstabelece o valor da taxa ambiental única, a sua cobrança, pagamento e
afetaç o da respetiva receita, aplic vel aos procedimentos ambientais previstos
no
regime
de
Licenciamento
Único
de
Ambiente
III.éProcede primeira alteraç o ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro,
que estabelece o regime jurídico da segurança contra inc ndio em edifícios
I.éEstabelece os valores das taxas a cobrar pelas CCDR´S pela apreciaç o das
comunicações
pr vias
e
autorizações
II.éDefine o formato, características e mecanismos de tratamento da informaç o
relevante para o exercício de atividades económicas, atrav s do balc o único
eletrónico, designado «Balc o do Empreendedor»
Primeira alteraç o
Portaria n.º 349-B/2013, que define a metodologia de
determinaç o da classe de desempenho energ tico para a tipologia de pr certificados e certificados SCE, bem como os requisitos de comportamento t cnico
e de efici ncia dos sistemas t cnicos dos edifícios novos e edifícios sujeitos a
grande intervenç o

setembro e outubro de 2015

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
setembro e outubro de 2015

ARQUIVO

Seleção e ordenação - arquivo (instalações da
biblioteca)

Receção e registo de documentação - depósito
da Câmara

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Registo, higienização e acondicionamento arquivo (instalações da biblioteca)

Pedidos de documentos

MEF - Macro Estrutura Funcional para a
Administração Local

Exposição - As festas em cartaz

setembro e outubro de 2015

setembro e outubro de 2015

setembro e outubro de 2015

setembro e outubro de 2015

Apoio técnico na Fundação Júlio Resende

setembro e outubro de 2015

Atendimento a estudantes e investigadores

Projeto Serras do Porto
Espólio de ourivesaria de uma oficina artesanal
de São Pedro da Cova

setembro e outubro de 2015

setembro e outubro de 2015

setembro e outubro de 2015

PATRIMÓNIO

Reuniões - Arquivo Distrital

Conferência sobre a Romaria do Rosário

setembro e outubro de 2015

setembro e outubro de 2015

Exposição - Gondomar Estampado

setembro e outubro de 2015

setembro e outubro de 2015

Visitas guiadas ao edifício dos paços do
concelho

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Seleção e ordenação de expediente da DGU - ano 2014 (7 pastas num total de Ordenação de processos arquivados e acesso imediato aos
291 certidões; Trabalho em permanente atualização.
mesmos, quando necessário a título de prova.

18 processos de publicidade; 82 processos de contra-ordenação; 7 processos Ordenação de processos arquivados e acesso imediato aos
individuais (RH inativos) e 5 caixas com processos de estabelecimentos.
mesmos, quando necessário a título de prova.

BREVE DESCRIÇÃO

Satisfação de necessidades internas e externas, a título de
prova ou com intuito de investigação .

Produção e montagem da exposição dos cartazes das festas do concelho, no Comemoração das Festas do Concelho.
Auditório Municipal.

Deslocação aos serviços da CMG - análise dos processos de negócio com vista à Modernização administrativa.
classificação dos documentos/processos no MGD segundo a MEF.

190 pedidos internos.

Registo, higienização e acondicionamento de 324 processos de obras particulares Preservação física, recenseamento e disponibilização
e 214 certidões. Trabalho em permanente atualização.
imediata dos documentos, quando necessários a título de
prova.

Gestão integrada e preservação documental. Apoio
técnico do Arquivo Distrital.

Divulgação do Património cultural de Gondomar
Disseminação da cultura local.

Elaboração de fichas de Património cultural

Inventariação e estudo das peças .

Apoio a estudantes e investigadores que recorrem ao gabinete, na pesquisa de Satisfação das necessidades do público.
elementos sobre património cultural.

Pedido de apoio técnico ao Arquivo Distrital do Porto no âmbito da
modernização administrativa, com vista à correta desmaterialização e à
elaboração de um plano de preservação digital. (Trabalho a decorrer)

Início do apoio técnico à FJR no âmbito da candidatura aprovada pela Fundaçao Salvaguarda e disponibilização de arquivos privados.
Calouste Gulbenkian (trabalho a decorrer).

Preparação da conferência com o Dr. Barbosa da Costa sobre a Romaria do Comemoração das Festas do Concelho.
Rosário

Produção e montagem da exposição de panaria da fábrica Gondomarinho, no Comemoração das Festas do Concelho.
Auditório Municipal.

Visitas no âmbito do programa "Percursos d'Ouro"

Divulgação das instituições municipais.

Assinatura dos Contratos no âmbito do PAA

Outubro

Outubro

Outubro

CER.TA.ME

Colóquio sobre Espaços de Jogo e Recreio
Exposição e lançamento de livro "Banda de
Gondomar"

"GondomarEstampado" e "As Festas em
Cartaz"

Setembro

Outubro

"GondomarEstampado" e "As Festas em
Cartaz"

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Setembro

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

Exposição da Argo

Exposição e apresentação

Colóquio

Apoio ao Movimento
Associativo
Atividades do Pelouro da
Cultura - integrado nas Festas
do Concelho

Apoio ao Pelouro do Ambiente

IMPACTO/RESULTADO DA
BREVE DESCRIÇÃO
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Recuperação e preservação da
Exposições
Memória Local-Integrado nas
Festas do Concelho
Recuperação e preservação da
Palestra com Dr. Barbosa da Costa Memória Local-Integrado nas
Festas do Concelho
Cerimónia Protocolar de
Apoio ao Movimento
assinatura dos contratos com o
Associativo
movimento associativo

AUDITÓRIO MUNICIPAL DE GONDOMAR

BREVE DESCRIÇÃO

Cultura à Quarta - Conferência

Ciclo de Cinema
Encontro/Debate
Encontro/Debate

Exposição de fotografia

Sessão de cinema infantil
Sessão de cinema infantil
Sessão de cinema infantil

24 de setembro

16 de outubro

19 de outubro

setembro

3 de setembro
10 de setembro

17 de setembro

Exibição do filme "Sindy, A Prinesa das Fadas"

Serviço Educativo
Exibição do filme "Ursinhos Carinhosos 3"
Exibição do filme "Gnomeu & Julieta"

"Caminhada Fotográfica pelo Douro Vinhateiro e
Peneda Gerês" de Fernando Mendes Pedro

Cinema e memória com exibição filme "Os
quatrocentos golpes" de François Truffeut,
moderado por Danyel Guerra
Cafés Filosóficos moderados por Tomás
Magalhães Carneiro
Ciclo de Leituras Filosóficas
Exposições

"A dimensão simbólica entre o Direito e a
Religião" pelo Prof. Dr. Alexandre Freire Duarte

Promoção do Livro e da Leitura
"Renascimento e Modernidade: A Literatura e a
Cultura à Quarta - Conferência
Língua Portuguesa no Séc. XVI" pelo Prof. Dr. Nuno
Higino
Cultura à Quarta - Espetáculo
"Jacarandá" por Pedro Lamares e Ana Dias

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

23 de setembro

16 de setembro

9 de setembro

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

BIBLIOTECA MUNICIPAL

21 de outubro

17 de outubro
20 de outubro

16 de outubro

15 de outubro

14 de outubro

13 de outubro

13 de outubro

10 de outubro

7 de outubro

8 de outubro

7 de outubro

7 de outubro

3 de outubro

2 de outubro

2 de outubro

Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Hora do Conto
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Sessão de cinema infantil
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Visita guiada e hora do conto
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Sessão de cinema infantil
Visita guiada e hora do conto
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's

Biblioteca Itinerante nos JI e EB1

Outubro

2 de outubro

Sessão de cinema infantil

24 de setembro

Infantário Saber Crescer

Exibição do filme "Madagascar 3"
Centro Escolar de Gondomar

Centro Social de Valbom

Centro Escolar de Gondomar

Infantário O Soutinho

Externato Camões

Infantário Pinga Amor

Exibição do filme "A Revolta dos Perús""

Infantário Mãos Dadas

Infantário Carrocel Mágico

Infantário A Girafa

Infantário O Chorão

"O Sapo e o Teseouro" de Max Velthuljs

Infantário O Papagaio

Infantário Comboio Troláró

Infantário Fisga

Contos sobre rodas: "O Cuquedo" de Clara Cunha

Exibição do filme "Piglet, o filme"

Sessão de cinema infantil

22 de outubro

24 de outubro

Formação
Serviços da Biblioteca
Serviços da Biblioteca

31 de outubro

setembro
outubro

30 de outubro

setembro, outubro
setembro, outubro
8 de setembro
17 de setembro
21 de setembro
7 de Outubro
24 de outubro

30 de outubro
31 de outubro

30 de outubro

29 de outubro

28 de outubro

27 de outubro

27 de outubro

23 de outubro
Exibição do filme "As aventuras de Sammy, a
Passagem Secreta"

Infantário Mãos Dadas

Escola EB 1 da Lomba

Centro Comunitário de S. Cosme

Entrada de Público
Total de Entradas/Utilizações
Total de Entradas/Utilizações
Serviço de Empréstimo

Curso de Formação de Treinadores de Cicliosmo

Hora do Conto em Instituições
Infantário Urbanitos
Privadas e IPSS's
Visita guiada e hora do conto
Centro Escolar da Lourinha
Hora do Conto em Instituições
Centro da Foz do Sousa
Privadas e IPSS's
Visita guiada e hora do conto
Centro Escolar da Lourinha
Hora do Conto em Instituições
Conjunto Habitacional de Tardariz
Privadas e IPSS's
Hora do Conto em Instituições
Externato Santa Margarida
Hora do Conto
"O Sapo e o Teseouro" de Max Velthuljs
Cedências de espaços da Biblioteca a outros serviços/entidades
Reunião
CPCJ de Gondomar
Reunião
Núcleo Local de Inserçao
Assembleia
Sessão da Assembleia Municipal
Assembleia
Assembleia Geral do CCD
Seminário
Doença de Alzheimer: Desafios e Respostas
Reunião
Reunião do CLASG
Formação
Guia Mamãs e Bebés
"Obrigações do Empregador e Incentivos na Área
Seminário
de Recursos Humanos"

Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's
Visita guiada e hora do conto
Hora do Conto em Instituições
Privadas e IPSS's

22 de outubro

Empréstimo
Renov. e devol.
Renov. e devol.
Empréstimo PC's

Todos os serviços
Todos os serviços

outubro

setembro
outubro

setembro, outubro

setembro, outubro
De 2005 a outubro de 2014

De 2005 a 2014
De 2005 a 2014
De 2005 a 2014
De 2005 a 2014
De 2005 a 2014
De 2005 a 2014

Empréstimo

setembro

Todas as categorias

Utilizadores Inscritos
Novas inscrições
Número total de inscrições
Fundo documental da Biblioteca
CD-Audio
CD-Rom / DVD Rom
DVD Musical
DVD -Vídeo
Monografias
Periódicos

Renovações e Devoluções
BMG e BIG
BMG e BIG
Utilização de PC's
Todas as secções

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

Nº. estimado de participantes: 15

Nº. estimado de participantes: 15
Nº. estimado de participantes: 15

N.º estimado de visitantes: 200

N.º estimado de particpantes: 30

N.º estimado de particpantes: 30

N.º estimado de participantes: 40

N.º estimado de participantes: 50

N.º estimado de participantes: 80

N.º estimado de participantes: 60

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Nº. estimado de participantes: 18

Nº. estimado de participantes: 15
Nº. estimado de participantes: 26

Nº. estimado de participantes: 40

Nº. estimado de participantes: 26

Nº. estimado de participantes: 14

Nº. estimado de participantes: 40

Nº. estimado de participantes: 40

Nº. estimado de participantes: 15

Nº. estimado de participantes: 80

Nº. estimado de participantes: 80

Nº. estimado de participantes: 25

Nº. estimado de participantes: 30

Nº. estimado de participantes: 78

Nº. estimado de participantes: 27

Nº. estimado de participantes: 15

Nº. estimado de participantes: 40

Nº. estimado de participantes: 179

Nº. estimado de participantes: 15

N.º de utilizadores: 2.456
N.º de utilizadores: 2.925

N.º estimado de participantes: 30

N.º estimado de participantes: 40

N.º estimado de participantes: 40
N.º estimado de participantes: 40
N.º estimado de participantes: 100
N.º estimado de participantes: 40
N.º estimado de participantes: 50
N.º estimado de participantes: 50
N.º estimado de participantes: 50

Nº. estimado de participantes: 35
Nº. estimado de participantes: 70

Nº. estimado de participantes: 80

Nº. estimado de participantes: 48

Nº. estimado de participantes: 21

Nº. estimado de participantes: 47

Nº. estimado de participantes: 105

Nº. estimado de participantes: 15

Nº. estimado de participantes: 20

Nº. estimado de participantes: 32

Nº. estimado de participantes: 18

Total do fundo documental: 37.203

Total: 1.536
Total: 63
Total: 83
Total: 2.301
Total: 33.090
Total: 130

N.º de novos utilizadores: 108
N.º total de utilizadores: 6.692

N.º de empréstimos: 1.191
Total de empréstimos: 2.703

N.º total: 1.436
N.º total: 1.873

N.º de empréstimos: 810

N.º de empréstimos: 702

Setembro

Setembro

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

Noites de Verão

Porto Cartoon XXII17th2015

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Concerto pela Orquestra de Jazz da Escola
Profissional de Música de Espinho

Exposição

BREVE DESCRIÇÃO

CASA BRANCA DE GRAMIDO

Oferta do espetáculo à População/Fidelização
de Público

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Colaboração com o Museu Nacional
da Imprensa

Picture of the month
Picture of the month

Outubro

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Setembro

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

Capela Sistina de W.Arleo

Cherubs -Artistas de Gondomar 2000-1º
Prémio

BREVE DESCRIÇÃO

CENTRO CULTURAL DE RIO TINTO AMÁLIA RODRIGUES

Mostra do espólio do município de Gondomar.

Mostra do espólio do município de Gondomar.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Elaboração de Material de Divulgação da
exposição

Atividades da Biblioteca
Ação "Consumo responsável, rumo à
poupança"

Órgão. Festival do Porto e Grande Porto Organização e divulgação do evento

Setembro/Outubro

Outubro

Outubro

Elaboração de Material promocional e respetiva
divulgação
Cedência de Mobiliário Urbano (Mupis + GT)

Visitas guiadas à Casa Branca

Elaboração de material promocional e impressões
diversas

Agenda Cultural

Setembro/Outubro

Outubro

Elaboração de Material promocional e respetiva
divulgação

Conferência "Doença de Alzheimer:
Desafios e Respostas"

Setembro

Compilação de informação, acompanhamento e
expedição via ctt/envio via digital da Agenda
Cultural de Gondomar - meses de junho, julho e
agosto 2015

Elaboração de material de divulgação

Espetáculo Noites de Verão

Material de Divulgação

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Setembro

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

GABINETE DA CULTURA

Campanha Tetra Pack
Peditório Nacional

Setembro/Outubro

Outubro

XXVI Encontro de Dança

Concerto Pedro Abrunhosa

Setembro/Outubro

Setembro

MerenD'ouro

Setembro/Outubro

Merend'ouro

Cuidar +

Setembro/Outubro

Setembro

Período Critico Incêndios

Setembro/Outubro

Portugal em Festa

Noite Branca

Setembro/Outubro

Setembro

Festas do Concelho

Setembro/Outubro

Apoio institucional

Apoio à organização

Organização de suporte à equipa técnica do
programa

Atividades do Gabinete

Cedência de espaços institucionais

Cedência de espaços institucionais

Cedência de espaços institucionais

Cedência de espaços institucionais

Cedência de espaços institucionais

Cedência de espaços institucionais

Cedência de espaços institucionais

Cedência de espaços institucionais

Mostra de Artesanato D'Ouro

Setembro

Setembro

Setembro

Concerto OLVS Big Band

Concerto dos Padroeiros

Concerto com INICIADORES

Corais na Festa

Setembro

Setembro

Programa de Apoio ao Associativismo
Cultural e Recreativo

Setembro/Outubro

Organização

Apoio institucional e logistico à Confraria

Organização

Organização

Apoio institucional

Preparação do Dossier e Assinatura de Contratos Apoio

XVI Feira das Tasquinhas

Outubro

Expediente geral

Concerto PEDRO ABRUNHOSA

Outubro

Setembro/Outubro

Concerto Tekos

Outubro

Cadastro Municipal do Movimento
Associativo

I Encontro de Tunas -Tunas da Festa

outubro

Setembro/Outubro

Concertos e Despiques de Bandas

Setembro/Outubro

Receção e andamento do expediente do gabinete

Gestão e manutenção

Apoio à Federação das Coletividades de
Gondomar

Organização

Organização

Apoio institucional

Organização

Setembro/Outubro

Material alusivo ao município

Oferta de material promocional do município para
diversas entidades internas e externas

Apoio ao Gab. Património Cultural

Apoio à Diocese do Porto/Paróquia de S.
João da Foz do Sousa

Apoio ao Pelouro do Ambiente

Apoio à Biblioteca Municipal

5000 exemplares/mês + versão digital

Apoio ao Pelouro da Saúde

Apoio à atividade

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Liga Portuguesa Contra o Cancro

Apoio ao Pelouro do Ambiente

Apoio Atividades do Pelouro da Cultura

Apoio Atividades do Pelouro da Cultura

Apoio ao Pelouro do Desenvolvimento Social

Apoio à Proteção Civil

Pelouro da Juventude/Festas do Concelho

Apoio Atividades do Pelouro da Cultura

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Gabinete - integrado nas Festas
do Concelho

Atividade do Gabinete - Apoio ao
Associativismo Cultural e Recreativo

Atividades do Gabinete

Gestão e manutenção da base de dados e
inscrição de novas associações

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Pelouro da Cultura - integrado
nas Festas do Concelho

Atividades do Gabinete - integrado nas Festas
do Concelho

Apoio às atividades do Movimento
Associativo e oferta a munícipes

GABINETE DE PLANEAMENTO E SIG
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRES
TAÇÃO DA

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Revisão do Plano Diretor
Municipal

Revisão do Plano Diretor Municipal na Publicação em D.R. , 1ª Série nº 151,
carta de Reserva Ecologica Nacional Portaria nº 230/2015 de 5 de agosto de
2015.
(REN).

Acompanhamento e participação
revisão do Plano Diretor Municipal.

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

Plano de Pormenor de
Boialvo

na

Sistema de Informação
Geográfica

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

Sistema de Informação
Geográfica

Bases de Dados

Acertos e correcões.

Aprovação em Reunião de Câmara de 1 de
outubro de 2014 da proposta de alteração
do P.P. de Boialvo, dos respetivos Termos
Alteração do Plano de Pormenor de de Referência, a dispensa de Avaliação
Ambiental, o Contrato de Planeamento com
Boialvo.
a SOGONTUR, Sociedade Gondomarense de
Gestão e Turismo S.A. e a abertura do
período de participação pública.

Informação ao abrigo dos PMOT's. Plano
Diretor Municipal, Plano de Urbanização
de S. Cosme e Valbom, Plano de
Urbanização de S. Pedro da Cova, Plano
Planos Municipais de
Ordenamento do Território de Urbanização de Fânzeres, Plano de
(PMOT's)
Pormenor das Pedreiras-Triana, Plano de
Pormenor de Boialvo e Plano de
Ordenamento da Albufeira de CrestumaLever.
Informações no âmbito das Via
Estruturante
Nascente-Poente,
Via
Estudos e Acessibilidades
Estruturante Norte-Sul, Via Nordeste e
Linha do Metro.

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Pareceres de processos, Informações
Internas, Certidões, Audiências aos
Municipes.
Acompanhamento na CCDRN da proposta
de transposição de normas do POACL para
o PDM de Gondomar.
Pareceres de processos, Informações
Internas, Certidões, Audiências aos
Municipes.

No âmbito da Cartografia e SIG.

Atualizações da rede de equipamentos, dos
eixos de vias do concelho.

Programa GISMAT

Migração de toda a informação geográfica
das aplicações de emissão de plantas,
gestão urbanística e webPDM para a nova
plataforma das aplicações.

No âmbito dos PMOT's

Gabinete de Estudos Estratégicos

Implementaçãode um sistema de registo e
pesquisa de sugestões de alteração ao
Plano Diretor Municipal, baseado em
Access. Catalogação de todos os CD's de
dados e backup existentes neste Gabinete,
com opção de pesquisa. Registo informático
das audiências.
Colaboração na elaboração de Plantas de
Localização e dos PMOT´s, no âmbito das
Candidaturas ao QREN ON2 - Avisos de
Overbooking.

Setor Património
1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

Colaboração com outros
Setores do Municipio
Gabinete de Apoio à Presidência

Divisão de Desenvolvimento Económico

Fornecimento de elementos no âmbito da
Toponímia.
Colaboração na elaboração de Plantas com
delimitação das Áreas de Reabilitação
Urbana (ARU).
Análise de loteamento de Valchão para
futura Zona Industrial. Estudos de possiveis
Zonas Industriais de acordo com o PDM.

Variante à Estrada
Nacional 222

Participação no grupo de trabalho
Elaboração da proposta do traçado da
formado pelos Municípios de Castelo de
Variante.
Paiva, S. Maria da Feira e Gondomar.

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

SIG - Sistemas de
Informação Geográfica

Participação no grupo de trabalho
formado pelos Municípios de Espinho,
Elaboração de Plantas de trabalho. Recolha
Maia, Paredes, Santo Tirso, Vale de
de elementos.
Cambra, Valongo, Vila do Conde, Gaia, e
Gondomar, no âmbito da AMP.

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

Valorização do Douro

Participação no grupo de trabalho
Elaboração de Plantas de trabalho. Recolha
formado pelos Municípios de Gaia, Porto
de elementos.
e Gondomar, no âmbito da AMP.

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

1 DE SETEMBRO A 31 DE
OUTUBRO DE 2015

Participação no grupo de trabalho do
projecto "Parque das Serras do Porto",
Parque das Serras do Porto
formado pelos Municipios de Valongo,
Paredes e Gondomar.
Plano de Ação de
Mobilidade Urbana
Sustentável da AMP
PAMUS

Visitas à área de intervenção e elaboração
de plantas de trabalho. Definição de limites
e
áreas
satélites
do
Parque.
Compatibilização dos diferentes PDMs.
Análise de proposta de Regulamento.
Recolha de elementos.

Participação no grupo de trabalho do
Plano de Ação de Mobilidade Urbana Elaboração de Plantas de trabalho. Recolha
Sustentável da AMP PAMUS , formado de elementos.
pelos Municipios da AMP.

Participação no grupo de trabalho
Estrada da Circunvalação formado pelos Municípios de Gondomar, Criação do Gabinete de Apoio.
Maia, Porto e Matosinhos.

O/A responsável

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO E OUTUBRO
POLÍCIA MUNICIPAL
PERÍODO
SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

SET/OUT
2015

Fiscalização de trânsito

Fazer cumprir as normas do Código da Estrada e
Regulamento de Sinalização de trânsito

182 Autos CO

SET/OUT
2015

Pagamentos de Contraordenações

As receitas provenientes dos autos de CO a nível
do Código da Estrada

2.108,22 €

SET/OUT
2015

Feiras e Festas Municipais

Fiscalização e cobrança nas festas do Município

0,00 €

SET/OUT
2015

Fiscalização Via pública

Verificação da venda ambulante, publicidade,
obras e ocupação da via pública no Município

38 Autos de Notícia
diversos

SET/OUT
2015

Fiscalização de outras normas
legais/regulamentares

Fiscalização de obras na via pública

4 Autos de Notícia

SET/OUT
2015

Notificações / Comunicações

Realização de notificações ou convocatórias de
natureza administrativa

SET/OUT
2015

Ambiente

43 Recebidos
32 Cumpridas
13 Participações

Viaturas em manifesto estado de abandono
8 Removidas
Colaboração com diversas Entidades e
Departamentos desta Edilidade

16 Situações registadas

Participações diversas

67 Situações participadas

SET/OUT
2015

Outras situações

SET/OUT
2015

Eventos

A Polícia Municipal esteve presente e colaborou
em eventos realizados neste Município

28 Eventos

SET/OUT
2015

Ocorrências registadas

Diariamente é efetuado o registo de serviço
realizado pelos Agentes da Polícia Municipal

829

Ofícios

268

Pesquisas à CRA - Conservatória do Registo
Automóvel

228

Processos de Autos de Contraordenação por
infração ao Código da Estrada no MGD

427

Processos de Autos de Notícia no MGD

37

SET/OUT
2015

Expediente

DPCS

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO E OUTUBRO
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
PERÍODO
SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Apoio a fenómenos naturais: Cheias

2 Processos

Incêndios urbanos: apoio na análise de
estrutura e necessidade de alojamento

3 Incêndios

Incêndios rurais: apoio no posicionamento
de meio e comportamento de fogo

3 Incêndios

Árvores de risco: avaliação do risco

15 Processos

Desabamento de estruturas e queda de
elementos de construção: avaliação do risco

19 Processos

Movimentos de massa: avaliação do risco

3 Processos

Inundações: apoio na reposição da
normalidade

5 Ocorrências

Queda de estruturas para a via pública:
apoio na reposição da normalidade

7 Ocorrências

Patrulhamento/Vigilância

38 Patrulhamentos

Sinalização

3 Limpezas/Sinalização
de vias

Animais

94 Processos (vespas)

Limpeza de Terrenos

16 Informações para as
Juntas de Freguesia

Estados de ALERTA/SIOPS

Nível Amarelo: Condições Meteorológicas
Adversas

1 Alerta

Planos Operacionais

PLANOM n.º 1: Festas do Concelho

PCOC: Noite Branca
PCOC: Festas

Ocorrências

SET/OUT
2015

Prevenção a atividades humanas

O Chefe de Divisão de Proteção Civil e Segurança
ARTUR MANUEL GONÇALVES
MAGALHÃES TEIXEIRA
2015.11.17 17:15:01 Z

____________________________________________
(Dr. Artur Teixeira)

DPCS

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇÃO
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015
UNIDADE ORGÂNICA
GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA
GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

DESCRIÇÃO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

PROCESSO DISCIPLINAR EM CURSO

1 PROCESSO DISCIPLINAR

CONCLUSÃO DE PROCESSOS DISCIPLINARES

1 PROCESSO DISCIPLINAR
1 PROCESSO DE INQUÉRITO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ELABORAÇÃO DE PARECERES E
INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO

25 PARECERES E INFORMAÇÕES

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ACOMPANHAMENTO DE ESCRITURAS

2 ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ELABORAÇÃO DE CONTRATOS

GABINETE DE CONTENCIOSO

INICIO DA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE
CONTRA-ORDENAÇÃO

GABINETE DE CONTENCIOSO

COBRANÇA DE COIMAS APLICADAS NOS
PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

NOTIFICAÇÃO DE ARGUIDOS NOS
PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
ELABORAÇÃO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE
CONTRAORDENAÇÃO
E FUNDAMENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA COM PROPOSTA DE
APLICAÇÃO DE
COIMA, ADMOESTAÇÃO E/OU
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

74 PROCESSOS CONTRA-ORDENAÇÃO
9 DEPRECADAS
14 592,69 € ( CATORZE MIL QUINHENTOS E
NOVENTA E DOIS EUROS E SESSENTA E NOVE
CÊNTIMOS)
81 OFÍCIOS/MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO

47 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

44 PROPOSTAS DE DECISÃO ADMINISTRATIVA,
CORRESPONDENTES A 45 PROCESSOS DE CONTRA
ORDENAÇÃO

PAGAMENTOS EM PRESTAÇÃO A DECORRRER 25 PROCESSOS
PEDIDOS DE PAGAMENTO DA COIMA EM
PRESTAÇÕES, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS
DE CONTRA-ORDENAÇÃO
AUTOS DE INQUIRIÇÃO
INSERÇÃO DE PROCESSOS NO SISTEMA DE
GESTÃO CONTRA ORDENACIONAL
ARQUIVO DE PROCESSOS PAGOS E
ADMOESTADOS
REMESSA AO TRIBUNAL JUDICIAL DE
GONDOMAR, PARA RECURSO E EXECUÇÕES

10 PEDIDOS DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES
42 TESTEMUNHAS NOTIFICADAS E INQUIRIDAS
52 PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
28 PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
7 PROCESSOS

PROCESSOS JUDICIAIS - ARTIGO 35º Nº 4 DA RELAÇÃO ANEXA QUE DESTE RELATÓRIO É PARTE
LEI 75/2013
INTEGRANTE
A Coordenadora Técnica,
(Alberta Pimentel)

Departamento Jurídico e Fiscalização 18.11.2015

9 CONTRATOS DE EMPREITADA;
2 CONTRATOS DE FORNECIMENTO;
7 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Digitally signed by Alberta Maria
Sousa Martins Almeida Pimentel
Date: 2015.11.18 12:23:23
+00:00
Location: Portugal

PELOURO DA JUVENTUDE/CASA DA JUVENTUDE DE GONDOMAR 2015
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇ
ÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

De 1 a 30 de setembro

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Nesta oficina, os/as participantes
foram convidados a realizar
Participação dos/das utilizadores/as da CJG e
programas de rádio. Com recurso a
OFICINA: Rádio Juventude no
do Atl do Soutinho.
O
microfones, portátil e recolha de
Ar
total de participações nesta atividade é
textos na internet foi possível aos/as
31.
participantes realizarem programas
de rádio.

De 1 a 30 de setembro

JOGOS DE DESCOBERTA: A
Rádio

Neste jogo, foi possível aos
Participação dos/as utilizadores/as da CJG e do
participantes descobrirem as rádios Atl do Soutinho.
O
que tocam diariamente em Portugal total de participações nesta atividade é
51.
Continental, Açores e Madeira

De 1 a 30 de setembro

WORKSHOP DE
INFORMÁTICA
"Cria a tua Rádio On Line"

Participação dos/das utilizadores/as da CJG, do
Com recurso à internet, os/as
Atl do Soutinho e da APPC Porto.
O
participantes foram convidados/as a
total de participações nesta atividade é
criar uma rádio online.
52.

Dia 16 de setembro 2015

VISITA: Rádio Gondomar FM

Os/as utilizadores/as foram
convidados/as a fazer uma visita à
Rádio Gondomar FM.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG
O total de participações nesta atividade
é 20.

De 1 a 31 de outubro

Dia 21 de outubro

De 27 a 30 de outubro

De 1 de setembro a 30 de
outubro

Nesta oficina, solicitou-se aos/às
OFICINAS: Aeronáutica;
utilizadores/as que criassem
Participação dos/das utilizadores/as da CJG.
Espaçonaves; Aeronaves;
aeronaves como aviões, foguetões,
O total de participações nesta atividade
Balão de Ar; Helicóptero e
helicópteros, entre outros, com
é 56.
materiais para reutilizar como cartão,
Foguetão
papel, tintas, entre outros.

OFICINA:
Esqueletos Paraquedistas

O Colégio Paulo VI, solicitou à Casa
Participação do Colégio Paulo VI.
da Juventude de Gondomar, a
O total de participações nesta atividade
exploração do tema Corpo Humano,
é 58.
em particular músculos e ossos.

Nesta oficina, os/as utilizadores/as da
CJG, foram convidados/as a realizar
um Programa, cujo tema era o
OFICINA:
Canal
Participação dos/as utilizadores/as da CJG..
Juventude no Ar "Programa Halloween. Assim e com recurso a O total de participações nesta atividade
pesquisas na internet exploraram as
é 10.
Curiosidades"
curiosidades sobre o tema
Halloween.

OUTRAS ATIVIDADES

Esta atividade consiste na utilização
de uma vasta gama de jogos de
tabuleiro tais como, Scrabble,
Monopólio, Descobridores de Catan,
168 utilizações da PS2, num total de 423
Dominó, Bilhar, PS2, entre outros.
utilizadores/as; 329 utilizações de jogos de
Nestas atividades incluimos situações
tabuleiro num total de 1091 utilizadores/as;
não previstas em P.A.A. como
341 utilizações do Bilhar, num total de 771
comemorações de aniversário,
utilizadores/as; 182 utilizações de matrecos
solicitação de trabalhos de expressão
num total de 490 utilizadores/as; 36 utilizações
plástica ou artística como dança ou a
das setas num total de 92 utilizadores/as.
construção de determinados objetos,
Outras atividades, com a participação de 461
a preparação de cartazes, separação
utilizadores.
de materiais, a participação e
O total de participações nestas
produção de materiais para a Noite
atividades é 3328.
Branca, entre outras atividades.
Durante este mês iniciamos os
ensaios da peça que a Casa vai
apresentar em dia de Aniversário.
Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 3606.

Receção e encaminhamento
de utilizadores/as que se
dirigem à CJG para a aceder
às diferentes valências que a
mesma oferece.
RECEÇÃO/SIJ

RECEÇÃO / Jornais, revistas e wi-fi

·RECEÇÃO

1 de setembro a 30 de outubro / RECEÇÃO / SIJ / 2015

/ SADJ

14 e 27 de outubro/2015/SIJ

·Total de utilizadores/as é 124.

·RECEÇÃO / Espaço ludico didatico

·Total de utilizadores/as é 464.

·RECEÇÃO / Cursos informática e
workshops

·Total de utilizadores/as é 17.

RECEÇÃO /·Espaço Internet

·Total de utilizadores/as é 327.

RECEÇÃO / SIP

·Total de utilizadores/as é 40.

SIJ / Apoio a currículos

·Total de utilizadores/as é 10.

SIJ / Emprego

·Total de utilizadores/as é 5.

Recolha semanal de ofertas
formativas nos sites das Escolas de
Pesquisa e consulta de temas
Formação Profissional e da Fundação
relacionados com a àrea da
da Juventude. Ofertas formativas
Juventude / SIJ
rececionados por via postal, via email
e respetiva divulgação.

Workshop "Ferramentas
para Procura Ativa de
Emprego"

·Total de utilizadores/as é 151.

·Total de ofertas é 5.

"Ferramentas para Procura Ativa de
· 2 Workshops para formandos/as da Escola
Emprego" . Este Workshop teve
Profissional CINDOR e Escola Secundária de
como objetivo dotar os/as
Gondomar.
·Total de
formandos/as de competências para
42 formandos/as.
a procura ativa de emprego.

De 1 a 30 de Outubro/2015/ SIJ

"Recenceamento Eleitoral". Para a
Divulgação tema mensal nas
recolha de informação sobre o tema,
Redes Sociais das Casas da
recorremos ao Portal da Juventude e
Juventude do Município
do IPDJ.

Dar a conhecer ao público / jovens em
particular, sobre a importância do
Recenceamento Eleitoral.
Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 1180.

Disponibilização de 9
computadores equipados
com o S.O. Windows

e setembro a 31 de outubro/ Espaço Internet / 2015

Acolhimento e
encaminhamento dos
utilizadores/as do Espaço
Internet (EI)

Serviços online - Este serviço os/as
disponibiliza aos/às utilizadoras
acesso gratuito à internet e a todas
ferramnetas do office.

Criação de cartão de utilizador/a;

·Total de utilizadores/as é 1263.

·Total de novos utilizadores/as é 17.

Apresentação e encaminhamento
para restantes serviços oferecidos;

·Total de utilizadores/as é 17.

Acesso às sugestões/agenda
culturais/ flyers/ etc.

·Total de utilizadores/as é 191.

Média diária de utilizadores.

·28 utilizadores/as.

Serviços online como a criação de
contas de correio electrónico;
criação envio de documentação
Apoio aos utilizadores/as nas
através das ferramentas do Office;
suas diferentes solicitações.
acesso às redes sociais; configuração
da rede de pc's pessoais; acesso wi-fi;
entre outras solicitações.

Serviço de cópias e
digitalizações

Impressão de cópias a p/b e cores;
digitalização de documentos,
preenchimento de formulários, entre
outros serviços

Cursos/Workshops de
Informática ao nível do/a
utilizador/a

Cerificação de competências de
Informática ao nivel de Programas de
Produtividade; MS Word, MS Excel,
MS Powerpoint, Serviços Internet.

·Total de utilizadores/as é 75.

·Produção de 970 documentos.

·Total de utilizadores/as é 46.

·Total de formandos/as é 25.

De 1 de

Workshop "Rádio Online" - Neste
Workshop, os/as utilizadores/as /
formandos/as tiveram a
oportunidade de aceder a uma
plataforma online para a criação de ·6 Workshops para os/as utilizadores da
uma rádio online;
CJG, APPC e ATL Soutinho e formandos/as
Workshop "Email" - Neste Workshop,
·Total de formandos/as é 51.
os/as utilizadores/as; formandos/as
tiveram a oportunidade de de criar
um email pessoal e a utilizar as
ferramentas do mesmo.
Consulta de Jornais, Revistas;
Consulta de Periódicos
·Total de utilizadores/as é 439.
Consumo de Bar
Teste e manutenção de todas as
Manutenção dos perfis de
máquinas e impressoras;
cada utilizador/a e de cada
·Total de manutenções é 40.
Configuração da rede e manutenção
posto;
nos 12 computadores da CJG.
Apoio nas diversas
Criação de documentos; Apoio ao
actividades na Casa da
SADJ; Apoio ao SIJ; Apoio ao SIP;
·Total de ocorrências é 30.
Juventude;
entre outros.
Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 2124.

De 1 de setembro a 30 de outubro
/2015 / SIP

Consultas e avaliações
psicológicas

Registo de consultas, avaliações
psicológicas e outras atividades.

Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 25.
Durante os meses de setembro e outubro
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: 6935.

O/A responsável

Maria José Luz

PELOURO DA JUVENTUDE/CASA DA JUVENTUDE DE RIO TINTO 2015
PERIODO
ATIVIDADE OU SERVIÇO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
PRESTADO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Utilização dos 9 computadores do
Espaço Internet; criação de cartão de
Acolhimento,
utilizador; auxílio na criação de
encaminhamento e apoio
contas de correio electrónico,
aos utilizadores/as do Espaço
consultas na internet e
Internet (EI)
esclarecimento de todo o tipo de
dúvidas;
Produção de cópias - P/B e Cor;
Serviço de cópias e
Digitalização de documentos;
1 de setembro a 31 de outubro digitalizações
ESPAÇO INTERNET
Preenchimento de formulários;

Formação Informática

Realização de Cursos de Informática
(Iniciação, Aprofundamento e em
computadores portáteis)

Utilização da rede Wi-Fi da Casa da
Juventude nos computadores
portáteis pessoais.
Recepção e encaminhamento dos
utilizadores para o serviço
pretendido; apresentação da Casa da
Juventude às pessoas que visitam
Receção e encaminhamento
pela primeira vez; inscrição nas
dos utilizadores
diversas atividades promovidas pela
Casa da Juventude; inscrição para os
cursos de informática; inscrição para
o Gabinete de Psicologia.
Pesquisa, consulta e selecção de
1 de setembro a 31 de outubro material (em suporte de papel ou
SIJ
digital) com informações de interesse
Pesquisa e consulta de temas
para os jovens, como por exemplo a
relacionados com a àrea da
realização de actividades para a
Juventude
ocupação de tempos livres, campos
de férias, voluntariado, concursos,
formação e emprego;
Elaboração de folheto informativo
com os temas - “ Find. Up - Feira
Tema mensal do SIJ
Internacional do Emprego "
Utilização dos serviços do bar; leitura
1 de setembro a 31 de outubro
Bar
- BAR
do jornal diário.
Utilização da rede Wi-Fi da
Casa da Juventude

1 de setembro a 31 de outubro
- ESPAÇO DIDÁTICO

Espaço Didático

Utilização do serviço público para acesso à
Internet a 2255 utilizadores/as;
Registo de 57 novos/as utilizadores/as;
Média diária de 31 utilizadores/as: ;

Utilização dos serviços por parte de 32
utilizadores/as.
Frequentaram a formação em informática 25
utilizadores/as (16 de iniciação e 9 de
aprofundamento)

Utilizaram este serviço 195 pessoas.

Este serviço registou 405 atendimentos.

O Bar registou 1505 utilizadores(as).

Este serviço disponibiliza alguns jogos
de tabuleiro tais como Scrabble,
Frequentaram o Espaço Didático 392
Monopólio, Dominó, Party and
utilizadores/as, dos quais 263 usufruiram dos
Company, entre outros, assim como
jogos de tabuleiro e 129 utilizaram a PS2.
jogos na PS2.

1 a 30 de setembro - SADJ

1 a 30 de setembro - SADJ

1 de outubro - SADJ

1 a 30 de outubro - SADJ

O rádio foi a invenção da
humanidade que foi abordada no
mês de setembro nas Casas da
Juventude. Esta oficina propôs a
Oficina "Monta o teu rádio"
Participaram nesta oficina 90 crianças e jovens.
realização de um pequeno rádio em
pasta de modelar. Depois de
moldado e de seco, o rádio foi
pintado pelos participantes.
Este workshop foi desenvolvido a
partir do programa "Spreaker", que
permite gravar emissões de rádio.
Assim, com um pequeno grupo de
crianças foi possível emitir um
Workshop de informática: programa com música, apresentador,
"Cria a tua rádio on line"
notícias, informações de trânsito,
meteorologia e até anedotas. Os
participantes gostaram muito desta
experiência. O programa foi depois
publicado na página de Facebook da
Casa da Juventude.

(Dez)conversando com
Slimmy

Participaram no workshop 12 crianças e
jovens.

Esta conversa informar realizou-se no
âmbito na comemoração do 10º
aniversário da Casa da Juventude e
da comemoração do Dia Mundial da
Música. O moderador foi o jornalista Assistiram a esta conversa 45 jovens da Escola
do Vivacidade Pedro Ferreira que
Secundária de Rio Tinto e do Centro de
apresentou este músico riotintense e Formação Profissional EISNT, de Rio Tinto.
o questionou sobre o seu percurso
profissional, as principais
dificuldades, e os conselhos que
podia deixar aos jovens.

Esta oficina propôs a criação de
aviões em feltro utilizando como
base um molde. De seguida, o avião
podia ser cosido e cheio com algodão
Oficina "Aviões em feltro"
ou ficar com apenas uma camada de
feltro. No caso dos grupos, foi
construído um mobile com os aviões
feitos por todos.

Participaram 20 pessoas.

1 a 16 de outubro - SADJ

O origami é a arte de dobrar papel.
Os avões são um exemplo de
modelos simples de origami mas que
Oficina de origami: aviões fazem sempre sucesso junto dos mais Participaram nesta oficina 6 crianças e jovens.
novos. Os aviões foram construídos
de acordo com vários modelos e no
fim todos experimentaram o voo.

6 de outubro - SADJ

(Dez)conversando sobre
desporto de competição

6 a 24 de outubro - SADJ

"A Casa em fotografia"

16 e 17 de outubro - SADJ

19 a 30 de outubro - SADJ

Esta conversa teve o apoio do
Futebol Clube do Porto que destacou
dois dos seus jogadores de
basquetebol: André Bessa e Miguel
Queiroz, para darem o seu
testemunho enquanto atletas de
Participaram nesta iniciativa 30 jovens da
competição. A conversa decorreu de
Escola Básica D. Mafalda, de Rio Tinto.
forma animada e com bastantes
perguntas por parte do público, que
questionaram os atletas sobre o seu
dia-a-dia, sobre a importância das
vitórias e como lidar com a derrota e
sobre a competição com outros
clubes.
Esta foi a atividade que marcou o
encerramento do programa "10 anos,
10 ações" e contou com 15
fotografias de vários pormenores da
A exposição foi visitada por todos quantos
Casa da Juventude de Rio Tinto. Os
utilizaram a Casa da Juventude de Rio Tinto.
fotógrafos Marisa Silva, Manuel
Araújo e Pedro Ribeiro aceitaram o
nosso desafio e participaram nesta
exposição.

Esta ação de formação foi organizada
pelo Geoclube e decorreu na Casa da
Formação e capacitação de
Juventude tendo como tema
dirigentes associativos
principal "Liderança e inteligência
emocional".

Oficina "Vira-ventos em
forma de avião"

Esta oficina permitiu aos
participantes transformar uma
garrafa de plástico num avião,
colocado num arame de forma a
poder ser colocado num jardim e a
girar com o vento. Os participantes
pintaram e decoraram a garrafa.

Participaram na formação 15 pessoas.

Esta oficina teve a participação de cerca de 20
crianças do Jardim de Infância do Crasto.

22 a 27 de outubro - SADJ

24 de outubro - SADJ

"Equal Inclusion for a gold
future"

Workshop de origami

Este foi o primeiro intercâmbio
Erasmus + promovido pela Câmara
Municipal de Gondomar, com a
colaboração do Geoclube. A Casa da
Juventude acolheu os trabalhos
durante os 5 dias.

Participaram no intercâmbio cerca de 35
jovens de 10 países.

Este workshop dirigia-se a jovens e
adultos e pretendeu dar algumas
noções sobre o que é o origami e
propôs a realização de alguns
trabalhos simples como o "cocas",
um avião e o barco. Partiu-se depois
O workshop contou com a participação de 18
para elementos mais elaborados
pessoas.
como o Tsuru (pássaro símbolo do
origami), dois modelos de caixas e a
tulipa. Apesar de alguma confusão
com as dobragens todos os
participantes gostaram deste
primeiro contacto com o origami.

26 a 31 de outubro - SADJ

Exposição de pintura de
Noémia Fontes

Noémia Fontes é uma pintora
autodidata que já expôs na Casa da
Juventude. Esta exposição mostrou,
além dos seus últimos trabalhos, os
quadros pintados por crianças e
jovens numa oficina de pintura
realizada por ela no Bairro de
Carreiros. Na tarde de 27 de outubro
estes jovens visitaram a exposição e
sentiram-se verdadeiros artistas.

A exposição foi visitada por todos quantos
utilizaram a Casa da Juventude de Rio Tinto.
No dia 27 a exposição foi visitada por 15
jovens.

31 de outubro - SADJ

Workshop de pintura em
azulejo

Este workshop foi orientado pela
artista plástica Manuela de Castro e
ensinou a técnica do vidrado.

O workshop contou com a participação de 6
pessoas.

1 de Setembro a 31 de Outubro
- SIP

Consultas e avaliações
psicológicas

Registo de consultas, avaliações
psicológicas e outras atividades

Consultas psicológicas individuais: 25

O/A responsável

Paula Soares

PELOURO DA JUVENTUDE/CASA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DA COVA 2015
PERIODO
ATIVIDADE OU SERVIÇO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
PRESTADO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

De 1 a 12 de setembro (SADJ)

“Leva o teu Rádio para a
Escola"

Nesta oficina os/as participantes fizeram
um estojo em forma de rádio, utilizaram
serapilheira, feltro, cola, linhas e alguns
adereços.

Criação de 10 estojos com a participação de 10
utilizadores.

16 de setembro (SADJ)

A Casinha Alegre
“Leva o teu Rádio para a
escola”

Nesta oficina os/as participantes fizeram
um estojo em forma de rádio, utilizaram
serapilheira, feltro, cola, linhas e alguns
adereços.

Criação de 9 estojos coma participação de 9
meninos/as e 2 técnicas

28 de setembro (SADJ)

O Pedrocas
"Falando na Rádio"

Nesta visita os participantes tiveram
oportunidade de sentir o “bichinho” da
rádio, através de um suporte informático
online.

Participação de 13 meninos/as e 3 técnicos/as.

28 de setembro (SADJ)

ACRSS
"Falando na Rádio"

Nesta visita os participantes tiveram
oportunidade de entrevistar e serem
entrevistados através de uma rádio
online criada na CJ S., Pedro da Cova com
recursos a suporte informático.

Participação de 7 utilizadores e 1 técnico/a.

30 de setembro (SADJ)

Estrelas de Silveirinhos
"Falando na Rádio"

Nesta visita os participantes tiveram
oportunidade de entrevistar e serem
entrevistados através de uma rádio
online criada na CJ S., Pedro da Cova com
recursos a suporte informático.

Participação de 20 meninos/as e 2 técnicos/as.

De 1 a 31 de outubro

“Vira-Ventos em forma de
Avião”

Com recurso a diversos materiais como
garrafas pet, pequenos pedaços de
cartolina, papel de impressão colorido,
colas e arame, os alunos/as construíram
vira-ventos em forma de avião.

Participação de 191 alunos/as e 17 técnicos/as das
escolas Eb1 de Montezelo, J.I. de Stª Eulália e
Estrelas de Silveirinhos

De 1 a 16 outubro (SADJ)

“Papagaios em Forma de
Avião”

Com recurso a diversos materiais como o
Participação de 146 alunos/as do J.I. Pedrocas, Eb1
plástico, ripas de madeira, fio norte,
Bela Vista, J.I. de Stª Eulália, Eb1 de Montezelo, J.I.
agrafes, os participantes fizeram
de Stª Bárbara
papagaios em forme de avião.

12 de outubro

O Pedrocas
“Papagaios em Forma de
Avião”

Com recurso a diversos materiais como o
plástico, ripas de madeira, fio norte,
agrafes, os participantes fizeram
papagaios em forme de avião.

Participação de 11 meninos/as e 4 técnicos/as.

14 de outubro (SADJ)

ACRSS
“Aviões em Feltro”

Utilizando feltro, linhas, colas e alguns
adereços o grupo criou um peso para
portas em forma de avião.

Participação de 9 elementos e 2 técnicos/as.

15 de outubro (SADJ)

Workshop
“Decorar com Íman”

Utilizando tecidos, colas , adereços e
íman, as formandas criaram um porta
recados para os frigoríficos.

Criaram 5 porta recados com a participação de 5
elementos.

De 1 junho a 31 de agosto
(Espaço Didático)

Jogos, Consolas

A CJ S. Pedro da Cova possui um espaço
didático onde coloca à disposição dos/as
utilizadores/as diversos jogos de
tabuleiro (tais como Cluedo, Monopólio,
Frequentaram o espaço didático um total de 114
Rummykub, Scrabble, Party & Co. Junior
utilizadores/as, dos quais 60 nos jogos de tabuleiro;
Pictionary, assim como Cartas de jogar,
39 na consola Ps3 e 15 na consola Wii.
Dominó, etc. A CJSPC disponibiliza
também uma consola Ps3 e uma consola
Wii, com os mais recentes vídeo jogos do
mercado.

De 1 de junho a 31 de agosto
(Espaço Internet)

Acolhimento e
encaminhamento dos
utilizadores/as do espaço
Internet

Registo de utilização, criação de cartão Utilização do serviço público de acesso à Internet a
de utilizador/a, apresentação e
um total de 667 utilizadores/as.
encaminhamento para restantes serviços Registo de 8 novos/as utilizadores/as. Média diária
de entradas de 15 utilizadores/as.
oferecidos.

De 1 de junho a 31 de agosto
(SIJ)

Receção e encaminhamento Receção e registo de utilizadores/as,
encaminhamento para os diferentes
Este serviço registou um total de 998 atendimentos.
de utilizadores/as que se
serviços oferecidos. Apresentação da CJ Registo de 8 novos/as utilizadores/as. Média diária
dirigem à Casa da Juventude
S. Pedro da Cova a quem visita pela
de entradas de 23 utilizadores/as.
de S. Pedro da Cova.
primeira vez.

O/A responsável

Hugo Raimundo

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro
2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO
Mercados
Municipais de
Areosa, Gondomar
(S. Cosme) e Rio
Tinto e Biológico de
Gondomar, foi dado
seguimento a todo
o expediente, tais
como, elaboração
de informações,
editais e dada
continuação à
correspondência
rececionada e
expedida,
relacionado com a
operacionalidade
dos mesmos.

BREVE DESCRIÇÃO
Verificação e atualização da base de dados existente de todos os
comerciantes.
Elaboração e resolução do expediente inerente à falta de pagamento
da taxa correspondente à ocupação de 02 lojas do Mercado da
Areosa em setembro, 03 lojas do Mercado da Areosa e 01 loja do
Mercado de Rio Tinto no mês de outubro.
Foi elaborada e aprovada em reunião de Câmara uma proposta para a
arrematação em Hasta Pública para Adjudicação da loja nº 09 do
Mercado de Rio Tinto com 9m2, a realizar-se no dia 02 de dezembro
2015.
Procedeu-se à elaboração de todo o expediente relacionado com a
mesma (correspondência aos interessados, Editais, Mapas de
licitação).
Relativamente ao Mercado da Areosa foram solicitadas diversas
reparações, diversas lojas nomeadamente e ao telhado, devido a
infiltrações de água.
Relativamente ao Mercado Biológico de Gondomar, foi rececionada
uma manifestação de interesse em participar.
Elaboração de Requisições para reposição de material nos Mercados
Municipais.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manter a sua atualização.
Que os adjudicatários procedam ao
pagamento/regularização das taxas de ocupação em
débito.

Ir de encontro ao pretendido por comerciantes que
manifestaram interesse.
Adjudicar e rentabilizar a loja que se encontra vaga.

Manter as condições de operacionalidade e
segurança no Mercado.
Proporcionar o escoamento de produtos biológicos
vendidos diretamente pelos produtores.
Manter as condições de operacionalidade nos
Mercados.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro
2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Na sequência à solicitação de feirantes, em todas as Feiras em que
pretendiam a reestruturação em determinados setores, a mudança
de titularidade e/ou a alteração à tipologia do lugar, foram efetuadas
informações, publicação de Editais, averbamentos, novos contratos e
Feiras Municipais livre trânsitos atualizados.
Elaboração e resolução do expediente inerente à falta de pagamento
de Gondomar
(S.Cosme), Revenda da taxa correspondente à ocupação de terrado nas Feiras Municipais
(elaboração de ofícios e efetuados contactos telefónicos).
e Retalho, Bela
Vista, Melres e Rio Procedeu-se ao atendimento presencial e telefónico que visavam
Tinto, foi dado
prestar esclarecimentos e /ou apoio na elaboração das inscrições,
seguimento a todo para o exercício nas diversas Feiras Municipais, atribuição de lugares
o expediente
e sobre o valor das Taxas em vigor.
relacionado com as Na sequência do Edital de 16 de dezembro de 2014, o recinto da
mesmas, tais como , Feira de Gondomar (S. Cosme), no período de 18 de setembro a 11
elaboração de
de outubro de 2015 (três feiras), para a realização das Festas do
Informações,
Concelho/2015. Pelo que, a Feira de Gondomar (S. Cosme), nos dias
editais, dar
24 de setembro, 01 e 08 de outubro e a Feira de Revenda nos dias 23,
andamento a toda a 30 de setembro, e 07 de outubro, realizaram-se no Parque de
correspondência Estacionamento do Multiusos de Gondomar. Na sequência da análise
rececionada e
a um Inquérito efetuado a todos os feirantes procedeu-se à
expedida.
elaboração de informações, avisos e plantas com a localização dos
feirantes que manifestaram interesse em exercer no referido local.
Foi prestado apoio na instalação dos mesmos.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Atender às solicitações dos feirantes e proceder a
uma melhor reestruturação dos espaços em alguns
setores nas diversas Feiras.
Que os feirantes procedam ao pagamento das taxas
de ocupação do lugar de terrado.
Informar os interessados em como devem proceder
para se inscreverem na(s) Feira(s) pretendida(s).

Permitir que os feirantes continuem a exercer a sua
atividade sem interrupção.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro
2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Feiras Municipais
de Gondomar
(S.Cosme),
Revenda e Retalho,
Bela Vista, Melres
e Rio Tinto

Na sequência do ato público a ser levado a efeito no dia 02 de
dezembro de 2015, para atribuição de lugares vagos nas Feiras
Municipais, foi elaborado todo o expediente inerente ao mesmo
(Editais, Informações e correspondência a convocar todos os
feirantes que manifestaram interesse).
Procedeu-se à elaboração, entrega e análise de um inquérito
efetuado aos feirantes a auscultar o interesse na realização
permanente das Feiras de Gondomar (S. Cosme) - Revenda e Retalho
- no Parque de Estacionamento do Multiusos de Gondomar.
Organizou-se em colaboração com o Ginásio Clube de Valbom a
"Feirinha de Verão" levadas a efeito, mensalmente, a 26 e 27 de
setembro, na Lixa.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Proceder à atribuição de lugares vagos existentes
nas Feiras Municipais.

Auscultar o interesse dos feirantes em exercer a sua
atividade noutro local.
Proporcionar a divulgação de sabores, artigos usados
e artesanato criativo a partir de artigos recicláveis.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro 2015

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Prestação de esclarecimentos e /ou apoio na elaboração de
requerimentos/inscrições, para o pedido de ocupação de espaço
público, sendo rececionadas e analisadas várias solicitações para: As
Festas. Sr. dos Navegantes – Lixa, Sta. Cruz – Jovim, Festa anual das
Nozes – Melres; Festas do Concelho/2015 (Nª Senhora do Rosário),
foram analisados todos os requerimentos que deram entrada para as
referidas festas efetuou-se a bases de dados, elaboração de relações,
atribuição dos espaços, elaboração de plantas, Informações Internas,
envio de correspondência aos interessados, elaboração de cartões de
Festas e Ocupações
Identificação para os vendedores colocarem no local de venda e à Permitir aos requerentes o exercício da sua atividade
Diversas de espaço
marcação dos lugares no espaço público. Foram efetuadas diversas no espaço público durante o período pretendido
público
deslocações aos locais de realização das Festas para verificação de
áreas e colocação dos vendedores. Foram também analisadas
solicitações para: Prolongamento das Festas do Concelho –
Gondomar (S. Cosme), Dia de Eleições Legislativas na União das
Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova. E no Dia 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. Foram efetuadas Informações internas
e elaboração de plantas
Gondomar,
de novembro de 2015
O Coordenador Técnico,
(Paulo Pacheco)

