Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01/09/2016 a 31/10/2016 - Equipa Técnica - CPCJ de
Atendimentos efetuados
Gondomar

Atendimentos aos agregados no âmbito dos
processos de promoção e proteção.

01/09/2016 a 31/10/2016 - Equipa Técnica - CPCJ de
Visitas domiciliárias efetuadas
Gondomar

Visitas domiciliárias aos agregados no âmbito dos
processos de promoção e proteção.

01/09/2016 a 31/10/2016 - Reuniões da Comissão da
Reuniões realizadas
modalidade Restrita;

Reuniões da equipa técnica na modalidade restrita
para apreciação e deliberação dos processos de
promoção e proteção.

7 Reuniões realizadas

01/09/2016 a 31/10/2016 - Reuniões da Comissão da
Reuniões realizadas
modalidade Alargada;

Reuniões da equipa técnica na modalidade alargada
para apreciação do plano da acção e constituição
dos grupos de trabalho.

1 Reunião Alargada

01/09/2016 a 31/10/2016 - Equipa Técnica - CPCJ de
Reuniões realizadas
Gondomar;

Reuniões com as mais diversas instituições no
âmbito do acompanhamento dos processos de
promoção e proteção.

62 Reuniões realizadas

01/09/2016 a 31/10/2016 - Apoio Administrativo CPCJ de Gondomar

Trabalho realizado no âmbito do volume
processual: processos abertos; elaboração
de atas; elaboração de convocatórias;
elaboração de ofícios, faxes, pedidos
de viatura e registos de expediente

Abertura de processos de promoção e proteção;
Elaboração de atas das reuniões da equipa técnica;
Elaboração de todo o expediente no âmbito dos
processos de promoção e proteção; Registo diário da
entrada do expediente dirigido à CPCJG.

283 Atendimentos efetuados
87 Visitas domiciliárias
efetuadas

72 processos abertos; 12 ata;
442 convocatórias; 320
ofícios; 830 faxes/mails; 11
pedidos de viatura; 769
registos de expediente;

01/09/2016 a 31/10/2016 - Apoio Administrativo CPCJ de Gondomar

Receção de sinalizações

01/09/2016 a 31/10/2016

Presenças em Tribunal e/ou Entidades
Policiais

01/09/2016 a 31/10/2016

Ações de sensibilização / formação

11 sinalizações presenciais; 13

Receção de sinalizações presenciais e tefónicas

sinalizações telefónicas

5

"LPP - o que mudou?" - dinamzada pela CPCJ
Jornadas Sociais de Rio Tinto - convite para
participação (oradora)

II

2 atividades dirigidas a Técnicos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PAVILHÃO MULTIUSOS DE GONDOMAR

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

1, 2 e 3 de setembro

1 e 2 de outubro

8 de outubro

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Estágio triangular e de preparação Torneio de preparação tendo em vista a participação de Portugal
da seleção nacional de futsal no campeonato do mundo e que contou com a participação de
senior masculino
Espanha e Uzbequistão.

Taça Vitor Hugo em Basquetebol
Feminino - 10ª Edição

Todos por Paulo Ferreira Homenagem ao Ciclista Paulo
Ferreira

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Torneio de futsal que serviu de divulgação e
modalidade e que culminou com o Portugal vs
Espanha, num pavilhão multiusos na lotação
máxima (3000 espetadores), mesmo com o jogo a
ser alvo de transmissão televisiva em canal aberto TVI 24

O evento superou todas as espectativas, em termos
de organização e competição, sendo que foi
testado um modelo competitivo inoivador que
Esta prova é organizada pela Federação Portuguesa de
permitiu a realização de 27 jogos em 48 horas.
Basquetebol com a colaboração da Associação de Basquetebol do
Estiveram cerca de 3000 pessoas nos 2 dias de
Porto. Participam nesta competição as 8 primeiras classificadas da
competição . A organização conclui que a prova foi
Liga feminina de Basquetebol.
um serviço prestado à comunidade local pela
divulgação e promoção da modalidade junto dos
mais novos.

Este evento foi organizado por um grupo de alunos do
homenageado Paulo Ferreira e a Cruz Vermelha, tendo a Câmara
Municipal de Gondomar e o CCD apoiado.

A iniciativa teve início às 9h e o término às 18h.
Estiveram presentes durante o dia, cerca de 3000
pessoas que se dividiram por várias actividades
desde: passeio de cicloturismo, caminhada, Bike e
zumba. Na vertente cultural e de humor, a
presençã da cantora Diana Bastos e do Humorista
Fernando Rocha também engrandeceram todo o
evento. o programa contou também com um
almoço volante que contou com a presença de
centenas de pessoas. No geral o resultado da
actividade foi muito positivo e foi prestado um
serviço de carácter muito solidário .

22 de outubro

O evento pretendeu demostrar o que de melhor se
fez nas escolas do munícipio, premiar os melhores
alunos com o Prémio de Excelência Municipal e
entregar os certificados de formação modular ao
A Festa de abertura do ano lectivo 2016/17 é um evento da Divisão pessoal não docente. Contou com a participação de
Abertura do ano escolar 2016/2017
da Educação, Formação e Emprego.
11 Agrupamentos de Escolas, 1 Escolas não
agrupada e 4 escolas de ensino privado. Estiveram
presentes cerda de 700 pessoas.O impacto sentido
foi extramente positivo o que prova o excelente
tranbalho que está a ser realizado em prol da

29 de outubro

Pelo segundo ano o municipio de Gondomar
Este evento foi organizado pelo segundo ano consecutivo e tem distinguiu os seus agentes desportivos que durante
como objetivo reconhecer publicamente os feitos desportivos a epoca desportiva 2015/2016 se destacaram a
alcançados pelos atletas, clubes, associações e dirigentes do
nivel regional/nacional/Internacional. Foram
II Gala do Desporto de Gondomar
Município. Foram distinguidos todos aqueles que em prol de uma distinguidos/as cerca de 200 atletas/equipas que se
modalidade, de um clube, de uma cidade ou até do próprio país, sagraram campeões regionais, nacionais ou que
alcançaram resultados de elevado mérito desportivo.
representaram a seleção nacional quer em
modalidade coletividas quer individuais.

30 de outubro

Trail das Nozes

Esta prova foi organizada pelo terceiro ano consecutivo pela
Associação Desportiva Ultra Trail Radical e a Câmara Municipal de
Gondomar. Estiveram 1200 participantes distríbuidos pela prova
dos 25 km (300 participantes), 12 km (700 participantes) e
caminhanhada (200 participantes). O percurso envolver 3
freguesias (S. Cosme, S. Pedro da Cova e Foz do Sousa) o que
evidencia bem a sua dimensão. Este evento tem uma
particularidade de organizar no dia anterior à prova, um mini trail
para os mais pequeninos que de ano para ano consegue reunir
mais crianças.

A prova superou todas as espectativas com um
aumento de participantes em relação a 2015. O
impacto financeiro também aumentou. Este ano
participaram atletas de vários pontos do país e de
Espanha o que conferiu a este trail uma referência
nacional estando mesmo na lista de trails nacionais.
A organização a todos os níveis foi muito positiva.
Foi prestado também um serviço à comunidade
local uma vez que foram muitos os participantes do
concelho de Gondomar.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 1 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2016
GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO MUNICIPAL DE BAGUIM DO MONTE
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 3426

Média semanal de entradas

MÉDIA - 428

Modalidade - Futsal
Número de jogos oficiais
Modalidade - Andebol
Número de jogos oficiais

Realização de jogos oficiais

01.09.2016 a 31.10.2016
Realização de jogos não oficiais

53
1

Liga Desportiva de Gondomar
Modalidade Futsal Número de jogos

0

Torneio de Futsal da Casa FC Porto Rio Tinto

Participantes - 250

OUTRAS ATIVIDADES
10 de setembro

17 e 18 de setembro

Torneio Gondo Cup - Andebol

Organização:
Clube Desportivo de Rio Tinto

Participantes - 120

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO MUNICIPAL DE COVELO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

01.09.2016 a 31.10.2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/ RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 461

Média semanal de entradas

MÉDIA - 58

Realização de Jogos Não Oficiais

Liga Desportiva de Gondomar
Modalidade Futsal
Número de Jogos

0

OUTRAS ATIVIDADES

0

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO MUNICIPAL DE FÂNZERES
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 1986

Realização de treinos

Média semanal de entradas

248

Realização de jogos oficiais

Modalidade - Hóquei em Patins

15

01.09.2016 a 31.10.2016
OUTRAS ATIVIDADES

0

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO MUNICIPAL DE FOZ DO SOUSA
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 351

Média semanal de entradas

44

Realização de jogos oficiais

01.09.2016 a 31.10.2016
Realização de jogos não oficiais

Modalidade - Futsal
Número de jogos oficiais
Modalidade - Andebol
Número de jogos oficiais
Liga Desportiva de Gondomar
Modalidade Futsal - Número de jogos

2
2
2

0

OUTRAS ATIVIDADES

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO MUNICIPAL DE JOVIM
PERIODO REALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE / SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 4116

Média semanal de entradas

MÉDIA - 515

Modalidade - Futsal
Número de jogos oficiais

32

Realização de jogos oficiais
01.09.2016 a 31.10.2016

01.09.2016 a 31.10.2016
Realização de jogos não oficiais

Liga Desportiva de Gondomar
Modalidade Futsal - Número de jogos

2

Torneio de Futsal Por Uma Causa Nobre

Participantes - 80

OUTRAS ATIVIDADES
16, 17 Setembro

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO MUNICIPAL DE MEDAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/ RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 835

Média semanal de entradas

104

Liga Desportiva de Gondomar
Modalidade Futsal - Número de jogos

3

17 de setembro

Torneio de Futsal - Semana Cultural de Medas / Melres

Participantes - 40

18 de setembro

Competição Regional de Karate - Rancho Folc. Ceifieras Sta Maria Medas

Participantes - 15

16 de outubro

Competição Regional de Karate - Rancho Folc. Ceifieras Sta Maria Medas

Participantes - 15

Realização de jogos não oficiais

01.09.2016 a 31.10.2016
OUTRAS ATIVIDADES

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE RIO TINTO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/ RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 5516

Média semanal de entradas

MÉDIA - 690

Modalidade Futsal
Número de jogos

30

Modalidade Andebol
Número de jogos

19

Voleibol - Inatel

2

Realização de jogos oficiais

01.09.2016 a 31.10.2016
Realização de jogos não oficiais

OUTRAS ATIVIDADES
Setembro

Jogos de apresentação de 4 associações

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO DO CENTRO DE MULTIVALÊNCIAS DE CARREIROS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

01.09.2016 a 31.10.2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/ RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 2654

Média semanal de entradas

MÉDIA - 332

Realização de jogos

0

OUTRAS ATIVIDADES

0

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA COVA
PERIODO REALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE / SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 5563

Média semanal de entradas

695

Modalidade - Futsal
Número de jogos oficiais

12

Modalidade - Andebol
Número de jogos oficiais

6

Modalidade - Basquetebol
Número de jogos oficiais

6

Realização de jogos oficiais

01.09.2016 a 31.10.2016

0

Realização de jogos não oficiais

OUTRAS ATIVIDADES
9 de outubro

Rota da Zorra - Ciclismo e Caminhada

Participantes - 400

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO MUNICIPAL DE VALBOM
PERIODO REALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE / SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

Total - 2544

Média semanal de entradas

MÉDIA - 318

Realização de jogos oficiais

Modalidade - Futsal
Número de jogos oficiais

26

Realização de jogos não oficiais

Liga Desportiva de Gondomar
Modalidade Futsal - Número de jogos

2

01.09.2016 a 31.10.2016

OUTRAS ATIVIDADES

0

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VALBOM
PERIODO REALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE / SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

Realização de treinos

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 2962

Média semanal de entradas

MÉDIA - 370

Modalidade - Futsal
Número de jogos oficiais

15

Modalidade - Basquetebol
Número de jogos oficiais

9

Fundação INATEL
Modalidade Basquetebol - Número de jogos

1

17 de setembro

Torneio Futsal - JDG

140

18 de setembro

Torneio Álvaro Santos

160

Realização de jogos oficiais
01.09.2016 a 31.10.2016

Realização de jogos não oficiais

OUTRAS ATIVIDADES

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - PAVILHÃO DESPORTIVO DO RAMALHO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

01.09.2016 a 31.10.2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/ RESULTADO

Realização de treinos e outras atividades

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 61

Média semanal de entradas

MÉDIA - 8

Realização de jogos

0

OUTRAS ATIVIDADES

0

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS - COMPLEXO DESPORTIVO DE VALBOM
PERIODO REALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE / SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

Realização de treinos e outras atividades

Total de entradas nos espaços, aferido em cada hora de atividade

TOTAL - 2956

Média semanal de entradas

MÉDIA - 369

Número de jogos
Modalidade Futebol

5

Liga Desportiva de Gondomar
Modalidade Futebol - Número de jogos

10

Realização de jogos oficiais
01.09.2016 a 31.10.2016

OUTRAS ATIVIDADES

0

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS
PERIODO REALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE / SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

Programa de Apoio ao Movimento Associativo
do Município de Gondomar

Análise de candidaturas eftuadas posetriormente

3

Inscrições dos atletas dos Escalões de
formação - Programa Apoio Mov. Ass.
Município de Gondomar

Abertura de candidaturas

Enviados formulários de candidatura para todas as
associações do município

Elaboração de Propostas para
Reunião de Câmara

Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar - Proposta de apoios
financeiros não contempladas na deliberação incial

2 Propostas aprovadas

Informação de processos de pagamento de
subsídios

Para pagamento - Contabilidade

3

Pareceres Licebnciamento Provas Desportivas

Pareceres de âmbito desportivo dados a pedido do DACMA

Pareceres elaborados - 9

Correspondência e documentação despachada para o Gabinete

Nº de documentos tratados - D145

Pedidos internos

23

ASSOCIATIVISMO

01.09.2016 a 31.10.2016

01.09.2016 a 31.10.2016

01.09.2016 a 31.10.2016

Receção, análise e encaminhamento de
expediente
Avaliação da necessidade de reparações /
intervenções / apoio logístico em pavilhões
municipais.

GABINETE DE GESTÃO DE PAVILHÕES E ESPAÇOS DESPORTIVOS -EVENTOS DESPORTIVOS
PERIODO REALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE / SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO

10 de setembro

Torneio de Futsal da Casa FC Porto Rio Tinto

Cedência de instalações e recursos humanos

16 e 17 de setembro

Torneio 24 Horas CCD - Futsal

Cedência de instalações e recursos humanos

17 e 18 setembro

Torneio Gondo Cup - Andebol - Clube Desportivo de Rio Tinro

Cedência de instalações e recursos humanos

17 de Setembro

Torneio de Futsal - Juventude Desportiva de Gondomar

Cedência de instalações e recursos humanos

17 de Setembro

Tortneio da Semana Cultural de Melres / Medas - União de Freguesias

Cedência de instalações e recursos humanos

APOIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DESPORTIVOS

01.09.2016 a 31.10.2016

18 de setembro

Torneio José Álvaro Santos - Basquetebol
Orfeão de Valbom

Coral Fides -

Cedência de instalações e recursos humanos

18 de setembro

Competição Regional de Karate - Rancho Folc. Ceifieras Sta Maria Medas

Cedência de instalações e recursos humanos.

09 de outubro

Rota da Zorra - Caminhada / BTT - Amigos do Museu Mineiro

Cedência de instalações e recursos humanos

16 de outubro

Competição Regional de Karate - Rancho Folc. Ceifieras Sta Maria Medas

Cedência de instalações e recursos humanos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Gabinete de Gestão das Piscinas Municipais
DIVISÃO DE DESPORTOE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS - Piscina Municipal de Rio Tinto
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Vertente Utilização Livre
Piscinas Municipais: Atividades orientadas natação
Piscinas Municipais: Atividades orientadas Hidriginástica
Piscinas Municipais: Atividades orientadas atividade de Ginásio

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Atividades com Isenção
no pagamento

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: dinamização de atividades

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Receitas geradas pela
prestação de serviços

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Vertente Utilização Livre

Prestação de serviço em atividades não orientadas, nomeadamente de Clientes que utilizam as
Piscinas em regime de natação livre
Aulas de natação com Professor nos mais diversos escalões etários, (a partir do seis meses de
idade )

Estimada a existencia de 3231 entradas
Estimada a existencia de 1085 Alunos inscritos/regularizados

Aulas de hidroginástica com Professor

Estimada a existencia de 320 Alunos inscritos/regularizados

Aulas em Ginásio, com professor / Técnico, nomeadamente, de Ginástica de Manutenção,
aeróbia, Karate, Judo, danças de salão, Zumba.

Estimada a existencia de 340 Alunos inscritos/regularizados

Protocolos de desenvolvimento Desportivo, com os Agrupamentos de Escolas Rio Tinto n.º 3;
E.B.2/3 Rio Tinto; Centro Social da Paróquia de Rio Tinto; Universidade Sénior Rio Tinto;
Universidade da Grande Idade de Rio Tinto - Protocolos de cooperação, com a Gondomar
Cultural - Associação de dese volvi e to Desportivo Cultural - Educativo; Escola e Férias +
Criativas ;

Celebrados 7 protocolos

Receitas geradas pela prestação de serviço de utilização livre, atividades aquáticas orientadas e
atividades de ginásio

€

.

,

DIVISÃO DE DESPORTOE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS - Piscina Municipal de Medas

01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Atividades orientadas natação
Piscinas Municipais: Atividades orientadas Hidriginástica
Piscinas Municipais: Atividades orientadas atividade de Ginásio
Piscinas Municipais: Atividades com Isenção
no pagamento

Prestação de serviço em atividades não orientadas, nomeadamente de Clientes que utilizam as
Piscinas em regime de natação livre
Aulas de natação com Professor nos mais diversos escalões etários, (a partir do seis meses de
idade )
Aulas de hidroginástica com Professor

Estimada a existencia de 701 entradas
Estimada a existencia de 551 Alunos inscritos/regularizados
Estimada a existencia de 232 Alunos inscritos/regularizados

Aulas em Ginásio, com professor / Técnico, nomeadamente, de Ginástica de Manutenção,
aeróbia, Karate, Judo, danças de salão, Zumba.
- Protocolo de Desporto Escolar, com a escola c+s Medas
- Protocolo de Desporto Curricular, com Escola c+s Medas
- Protocolo de N.E.E. com a escola c+s Medas

Não se aplica a esta Piscina
estimadas 32 entradas
estimadas 27 entradas

Piscinas Municipais: dinamização de atividades
_
/ Eventos
Piscinas Municipais: Receitas geradas pela
Receitas geradas pela prestação de serviço de utilização livre, atividades aquáticas orientadas e
prestação de serviços
atividades de ginásio

_

€

.

,

DIVISÃO DE DESPORTOE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS - Piscina Municipal de S. Pedro da Cova
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Vertente Utilização Livre
Piscinas Municipais: Atividades orientadas natação
Piscinas Municipais: Atividades orientadas Hidriginástica
Piscinas Municipais: Atividades orientadas atividade de Ginásio
Piscinas Municipais: Atividades com Isenção
no pagamento

Prestação de serviço em atividades não orientadas, nomeadamente de Clientes que utilizam as
Piscinas em regime de natação livre
Aulas de natação com Professor nos mais diversos escalões etários, (a partir do seis meses de
idade )
Aulas de hidroginástica com Professor
Aulas em Ginásio, com professor / Técnico, nomeadamente, de Ginástica de Manutenção,
aeróbia, Karate, Judo, danças de salão, Zumba.
Protocolo com Agrupamento de escolas de S. Pedro da Cova Ed.Fisica -4.ª/6.ª feira das 12h00
ás 13h00; Desporto Escolar - Escola Sec.S. Pedro da Cova - 2.ª/6ª das 10h45 ás 12h15 Desporto Escolar - Escola Profissional de Gondomar - 4.ª das 11h00 ás 13h00 5.ª das 12h00 ás
13h00 e 6ª das 12h00 às 13h00 -Grupo Sénior Estrelas de Silveirinhos 5.ª feira das 10h30 às
11h30.

Estimada a existencia de 1035 entradas
Estimada a existencia de 498 Alunos inscritos/regularizados
Estimada a existencia de 301 Alunos inscritos/regularizados
Não se aplica

67 Alunos

01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: dinamização de
atividades/Eventos
Piscinas Municipais: Receitas geradas pela
prestação de serviços

Receitas geradas pela prestação de serviço de utilização livre, atividades aquáticas orientadas e
atividades de ginásio

€

,

,

DIVISÃO DE DESPORTOE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS - Piscina Municipal de S. Cosme
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Vertente Utilização Livre
Piscinas Municipais: Atividades orientadas natação
Piscinas Municipais: Atividades orientadas Hidriginástica
Piscinas Municipais: Atividades orientadas atividade de Ginásio
Piscinas Municipais: Atividades com Isenção
no pagamento

Prestação de serviço em atividades não orientadas, nomeadamente de Clientes que utilizam as
Piscinas em regime de natação livre
Aulas de natação com Professor nos mais diversos escalões etários, (a partir do seis meses de
idade)

Estimada a existência de 1604 entradas
Estimada a existencia de 1511 Alunos inscritos/regularizados

Aulas de hidroginástica com Professor

Estimada a existencia de Alunos 85 inscritos/regularizados

Aulas em Ginásio, com professor / Técnico, nomeadamente, de Ginástica de Manutenção,
aeróbia, Karate, Judo, danças de salão, Zumba.

Estimada a existencia de 0 Alunos inscritos/regularizados

Unidades Multidisciplinares

Celebrados 1 protocolo.
0

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: dinamização de atividades

----

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Receitas geradas pela
prestação de serviços

Receitas geradas pela prestação de serviço de utilização livre, atividades aquáticas orientadas e
atividades de ginásio

€

.

,

DIVISÃO DE DESPORTOE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS - Piscina Municipal de Baguim do Monte
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais Baguim do Monte:
Vertente Utilização Livre
Piscinas Municipais Baguim do Monte:
Atividades orientadas - natação
Piscinas Municipais Baguim do Monte:
Atividades orientadas - Hidriginástica
Piscinas Municipais: Atividades orientadas atividade de Ginásio

Prestação de serviço em atividades não orientadas, nomeadamente de Clientes que utilizam as
Piscinas em regime de natação livre
Aulas de natação com Professor nos mais diversos escalões etários, (a partir do seis meses de
idade )
Aulas de hidroginástica com Professor
Aulas em Ginásio, com professor / Técnico, nomeadamente, de Ginástica de Manutenção,
aeróbia, Karate, Judo, danças de salão, Zumba.
Escolas oficiais e associações que prossigam fins não lucrativos, abrangidos por projectos,
protocolos ou contratos-programa de desenvolvimento desportivo a levar a efeito pela Câmara
Municipal de Gondomar.
Neste âmbito, foram celebrados: 1 Protocolo de desenvolvimento Desportivo com a Gondomar
Social - Associação de Intervenção Comunitária

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais Baguim do Monte:
Atividades com Isenção no pagamento

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais Baguim do Monte:
Dinamização de atividades / Eventos

Não houveram atividades

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais Baguim do Monte:
Receitas geradas pela prestação de serviços

Receitas geradas pela prestação de serviço de utilização livre, atividades aquáticas orientadas

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Vertente Utilização Livre

Estimada a existencia de 1482 entradas
Estimada a existencia de 1051 Alunos inscritos/regularizados
Estimada a existencia de 593 Alunos inscritos/regularizados
Estimada a existencia de 0 Alunos inscritos/regularizados

Celebrado 01 protocolo

Não houveram atividades

€

,

DIVISÃO DE DESPORTOE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS - Piscina Municipal de Fânzeres

01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

01.09.2016 a 31.10.2016

01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Atividades orientadas natação
Piscinas Municipais: Atividades orientadas Hidriginástica
Piscinas Municipais: Atividades orientadas atividade de Ginásio
Piscinas Municipais: Atividades com Isenção
no pagamento
Piscinas Municipais: dinamização de
atividades/Eventos
Piscinas Municipais: Receitas geradas pela
prestação de serviços

Prestação de serviço em atividades não orientadas, nomeadamente de Clientes que utilizam as
Piscinas em regime de natação livre
Aulas de natação com Professor nos mais diversos escalões etários, (a partir do seis meses de
idade )
Aulas de hidroginástica com Professor
Aulas em Ginásio, com professor / Técnico, nomeadamente, de Ginástica de Manutenção,
aeróbia, Karate, Judo, danças de salão, Zumba.
A.E.S Bárbara (2.ª 16h00 ás 17h00 3.ª 9h00 às 11h00)- Associação Nuno Silveira (2.ª/3.ª e 4.ª
14h30 ás 15h30) - A.E.S.Bárbara alunos NEE (3.ª 11h00 ás 12h00) - A.E.S.Bárbara Curso
vocacional (4.ª 16h45 ás 17h45) - Escola Sec. S. Pedro da Cova NEE (3.ª 11h30 ás 13h00) - A.E.S
Bárbara "Nadando para Crescer" (5.ª 11h00 ás 12h00).

Estimada a existencia de 1403 entradas
Estimada a existencia de 496 Alunos inscritos/regularizados
Estimada a existencia de 141 Alunos inscritos/regularizados
Não se aplica

120 Alunos

Dia 20 de novembro Aquasub (Piscina de S. Cosme)
Receitas geradas pela prestação de serviço de utilização livre, atividades aquáticas orientadas e
atividades de ginásio

€

,

,

DIVISÃO DE DESPORTOE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS - Piscina Municipal de Valbom
01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Vertente Utilização Livre

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Atividades orientadas natação

Prestação de serviço em atividades não orientadas, nomeadamente de Clientes que utilizam as
Piscinas em regime de natação livre
Aulas de natação com Professor nos mais diversos escalões etários, (a partir do seis meses de
idade )

Estimada a existencia de 1786 entradas
Estimada a existencia de 670 Alunos inscritos/regularizados

01.09.2016 a 31.10.2016
01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Atividades orientadas Hidriginástica
Piscinas Municipais: Atividades orientadas atividade de Ginásio

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: Atividades com Isenção
no pagamento

01.09.2016 a 31.10.2016

Piscinas Municipais: dinamização de atividades
/ Eventos

01.09.2016 a 31.10.2016

Aulas de hidroginástica com Professor
Aulas em Ginásio, com professor / Técnico, nomeadamente, de Ginástica de Manutenção,
aeróbia, Karate, Judo, danças de salão, Zumba.
_ Associação Nacional de Esclerose Múltipla
_ Centro Social e Cultural de Valbom;
_ CMG - Projecto Psicomotricidade);
_universidade Senior (às 2ª feiras - iniciaram em novembro dia 7

Receitas geradas pela prestação de serviço de utilização livre, atividades aquáticas orientadas e
atividades de ginásio

Estimada a existencia de 393 Alunos inscritos/regularizados
Estimada a existencia de 45 Alunos inscritos/regularizados

_ Celebrados 4 protocolos;

€

.

,

Relatório sobre a Evolução verificada entre 14/09/16 a 03/11/16 - Acções Administrativas Comuns
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCESSO

OBJETO DO LITÍGIO

NATUREZA DA ACÇÃO

P0000003

José Fernando
Santos Rodrigues

Município de
Gondomar

TAFP

1641/13.1BEPRT

Responsabilidade Civil Extracontratual

Acção Administrativa Comum

€1.159,39

Acção Administrativa Comum

30 000,01

PEDIDO

VALOR

Pedido de Indemnização 1.159,39 € por acidente - falta de tampa de saneamento em caixa.

Audiência de discussão e julgamento agendada para dia 14 de Dezembro, pelas 14 horas.

P0000005
PEDIDO

Arménio Lino
Município de
TAFP
1928/09.8BEPRT
Martins
Gondomar
Pedido de reconhecimento de direito de utilização de parcela de terreno.

Acção de Reconhecimento de Direito

De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo encontra-se arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia.

José Fernando de
Município de
Pedido de condenação em indemnização de
Sousa Pereira
TAFP
949/14.3BEPRT
Acção Administrativa Comum
€30.978,00
Gondomar
30.978,00 €
Gonçalves
PEDIDO
Pedido de Condenação em indemnização em 30.978,00 € por responsabilidade civil decorrente de danos causados.
Findo estatisticamente, com visto para fiscalização e correição. Proferido Acórdão pelo TCAN em 05/02/2016. Negou provimento ao recurso apresentado pelo Autor e manteve a decisão da
1ªInstância.
P0000007

P0000009

PEDIDO

Joaquim Ferreira
Melo

Município de
Gondomar

TAFP

1647/13.0BEPRT

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

Acção Administrativa Comum

4 526,05

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

De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo encontra-se arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia.

P0000011

PEDIDO

Maria Júlia Silva
Amorim Teixeira

Município de
Gondomar

TAFP

2479/13.1BEPRT

Pedido de Indemnização - 1.134,23 € Tampa de saneamento

Acção Administrativa Comum

1 134,23

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

De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo encontra-se arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia.

P0000013
PEDIDO

Maria Fernanda
Ribeiro e Márcia
Ribeiro Silva

Município de
Gondomar

TAFP

117/14.4BEPRT

Pedido de Condenação no pagamento de
Subsídios de Natal - 581,23 €

Acção Administrativa Comum

581,23

Acção Administrativa Comum

70.000,00

Pedido de condenação do Município de Gondomar no pagamento de Subsídios de Natal referentes ao ano de 2013.

Processo findo estatisticamente, com visto para fiscalização e correição.

P0000015
PEDIDO

Rui Manuel
Ribeiro Nogueira e
outra

Município de
Gondomar

TAFP

1013/07.7BEPRT

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

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

Processo findo estisticamente, com visto para fiscalização e correição.

P0000017

PEDIDO

Manuel Alcino
Fazendeiro
Mendes

Município de
Gondomar

STA

2329/04.0BEPRT

Pedido de condenação em eliminação de
defeitos.

Acção Administrativa Comum

780,00

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.

De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo encontra-se arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia.

P0000021

PEDIDO

Manuel Fernando
Alves da Rocha,
Lda.

Município de
Gondomar

TAFP

1927/14.8BEPRT

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

Acção Administrativa Comum

1 305,93

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

De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo encontra-se arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia.

P0000023
PEDIDO

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 subsídios aos trabalhadores autores da acção no montante total de 3.566,39 €
Icília Maria Silva
Teles e outros

Município de
Gondomar

TAFP

53/14.4BEPRT

Acção Administrativa Comum

3 566,39

De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo encontra-se arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia. Está pendente um processo com o nº 53/14.4BEPRT-A - Execuções.

P0000025

PEDIDO

Amadeu da Cunha
Santos Moreira

Município de
Gondomar

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

Acção Administrativa Comum

7 606,30

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.

De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo encontra-se arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia. Corre por apenso o processo nº 2029/14.2BEPRT - A, Execução, que já está findo estatisticamente, após o Muniípio ter pago a conta de custas de parte, aguarda-se conta de
custas.

P0000027

PEDIDO

Maria Rosa Silva
Sousa e outros

Município de
Gondomar

TAFP

217/14.0BEPRT

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

Acção Administrativa Comum

48 396,01

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

Proferido despacho saneador na sequência de audiência prévia realizada em 27/06/2016, o qual determinou a absolvição da Instância do Município de Gondomar. Após interposição de
recurso, o Município apresentou contra-alegações em 28/10/2016.

P0000029

PEDIDO

Mário
Jorge Município
Moreira Marques
Gondomar

de

TAFP

566/15.0BEPRT

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.

Acção Administrativa Comum

2 487,58 €

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.

Findos os articulados, aguarda-se despacho saneador.

P0000031

PEDIDO

Carlos
Manuel Município
Soares Ribeiro
Gondomar

de

TAFP

809/15.0BEPRT

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

3 626,90 €

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.

Proferida sentença em 17/06/2016, e notificada em 23/06/2016, que condenou o Município ao pagamento €3.626,90, acrescido de juros e no pagamento de custas. Em 23/09/2016, o
Município procedeu ao pagamento da taxa de justiça e da conta de custas de parte. Em 26/09/2016 o Município procedeu ao pagamento da quantia fixada por sentença. Aguarda-se conta.

Pedido de condenação no pagamento de
uma indemnização no montante de 515,61 €
P0000033

Carla
Alexandra Município
Ferreira Carlão
Gondomar

de

TAFP

1286/15.1BEPRT

por danos causados por uma tampa de
saneamento no seu veículo automóvel, num

Acção Administrativa Comum

515,61 €

dia de chuva em que não haveria sinalização
para alertar do mau estado da tampa.
PEDIDO

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.

Após junção aos autos dos duplicados dos articulados, para citação das Águas de Gondomar, aguarda-se eventual contestação.

P0000035

ABB - Alexandre
Município
Barbosa Borges,
Gondomar
S.A

de

TAFP

503/16.5BEPRT

Pedido de condenação no pagamento de
indemnização no montante €98.351,25,
acrescida de IVA e juros no valor de
€24.481,84, e de juros vincendos, resultante
do incumprimento de pagamento das obras
a mais realizadas nas empreitadas
respeitantes à "beneficiação de arruamentos
em Rio Tinto - Rua Heróis da Pátria, Rua da
Feira, Rua Filipa de Lencastre e Rua das
Acção Administrativa
Arroteias", à "recuperação das margens do
Comum)
Rio Tinto junto ao Centro de Saúde, na
freguesia de Rio Tinto",
"remodelação/ampliação do jardim de
infância de Pinheiro D'Além - Valbom"
"construção do Centro Escolar de Baguim do
Monte", que a autora entende ser devido, já
que terão sido recebidas as obras como
concluídas mas os pagamentos das obras a

(antiga

98.351,25

mais realizadas não terão sido efectuados .

PEDIDO

Pedido de condenação no pagamento de indemnização no montante €98.351,25, acrescida de IVA e juros no valor de €24.481,84, e de juros vincendos, resultante do incumprimento de
pagamento das obras a mais realizadas nas empreitadas respeitantes à "beneficiação de arruamentos em Rio Tinto - Rua Heróis da Pátria, Rua da Feira, Rua Filipa de Lencastre e Rua
das Arroteias", à "recuperação das margens do Rio Tinto junto ao Centro de Saúde, na freguesia de Rio Tinto", "remodelação/ampliação do jardim de infância de Pinheiro D'Além Valbom" "construção do Centro Escolar de Baguim do Monte", que a autora entende ser devido, já que terão sido recebidas as obras como concluídas mas os pagamentos das obras a
mais realizadas não terão sido efectuados.

Em 09/09/2016, ordenado através de despacho o desentranhamento da contestação, por não ter sido paga pelo anterior Mandatário, multa por contestação apresentada após o termo do
prazo.

P00000

PEDIDO

IMOSPANOConstrução e
venda de imóveis,
S.A.

Município de
Gondomar

TAFP

1285/16.6BEPRT

Pedido para que seja declarada extinta a
obrigação de garantia assumida pela Autora,
relativamente à boa execução das obras de
infra-estruturas na Urbanização da Quinta da
Igreja e que o Município seja condenado a

Acção Administrativa Comum

€294.559,60

Pedido para que seja declarada extinta a obrigação de garantia assumida pela Autora, relativamente à boa execução das obras de infra-estruturas na Urbanização da Quinta da Igreja e
que o Município seja condenado a restituir à Autora o pedido de garantia bancária.

O Município, não apresentou contestação nos autos do processo. Em 27/10/2016, a Autora requereu ampliação do pedido. O Município pronunciou-se em 27/10/2016. Aguarda decisão.

P00000

PEDIDO

Sónia Cristina
Silva Figueiredo
Neto

Município de
Gondomar

TAFP

1594/16.4BEPRT

Responsabilidade Civil Extra-Contratual por
acidente de viação causado por ausência de
tampa de saneamento na via pública.

Acção Administrativa Comum

€2.836,88

A Autora peticiona que o Município seja solidariamente condenado no pagamento da quantia de €2.836,88, acrescida de juros de mora, à taxa legal, vencidos desde a citação até efectivo
e integral pagamento, bem como nas custas e em procuradoria. O Município apresentou contestação.

Relatório sobre a Evolução verificada entre 14/97/16 a 03/11/16 - Acções Administrativas Especiais
NÚMERO

AUTOR

RÉU

P0000001

2BCM Hotelaria &
Turismo Rural, Lda.

Município de
Gondomar

PEDIDO

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCESSO

TAFP

1748/10.7BEPRT

OBJETO DO LITÍGIO

NATUREZA DA ACÇÃO

Pedido de Anulação de Despacho de
Indeferimento de Licenciamento de Unidade
Acção Administrativa Especial
Hoteleira, subsidiariamente deduziu um pedido
de indemnização por danos causados.

VALOR

€810.000,00

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

Aguarda-se designação do Perito do Tribunal e agendamento da perícia colegial.

P0000002

PEDIDO

Algefra

Município de
Gondomar

TCAN

321/07.1BEPRT

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.

Acção Administrativa Especial

€15.000,00

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.

Processo concluso ao Juiz Relator para decisão. A aguardar Acórdão.

P0000003

PEDIDO

Maria Antónia Trota
Sequeira
(Brancastilho)

Município de
Gondomar

TAFP

689/05.4BEPRT

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

Acção Administrativa Especial

365 977,76

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 excepção 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 Janeiro de 2015.

Conforme informação prestada pelo Tribunal, o processo está findo e arquivado, pelo que, as informações são as que foram prestadas pelo anterior Mandatário do Município, Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia.

P0000005

PEDIDO

Delfina Fernanda
Oliveira Santos

Município de
Gondomar

TAFP

2477/12.2BEPRT

Pedido de anulação de despacho que ordenou
Acção Administrativa Especial
aplicação de taxas urbanísticas

1 999,00

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

Conforme informação prestada pelo Tribunal, o processo está findo e arquivado, pelo que, as informações são as que foram prestadas pelo anterior Mandatário do Município, Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia.

P0000007

PEDIDO

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

€30.000,01

Acção Administrativa Especial

€30.000,01

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

€15.000,00

Pedido de anulação de acto de indeferimento de licenciamento urbanístico.

O Município foi absolvido da instância. O processo encontra-se findo estatisticamente, com para visto para fiscalização e correição.

P0000009

PEDIDO

José Manuel
Sousa Canavarro

Município de
Gondomar

TAFP

1867/11.2BEPRT

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

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

Processo findo estatisticamente. O Município procedeu ao pagamento da conta de custas em 31/08/2016.

P0000011

PEDIDO

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

TAFP

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. Recurso da CMG de sentença que declarou
nulos os actos do Presidente da CMG de aprovação de projecto de arquitectura, de licenciamento e de construção.
Paga a conta de custas e remetido comprovativo em 7/10/2016.

P0000013

PEDIDO

Rosa Moreira da
Cunha

Município de
Gondomar

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

30 000,01

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.

Conforme informação prestada pelo Tribunal, o processo está findo e arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário do Município, Exmo. Senhor Dr.
Jorge Correia.

P0000016

PEDIDO

STAL

Município de
Gondomar

TAFP

790/09.5BEPRT

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

€1.207,62

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 TAF Porto. Interposto recurso para o TCAN que não foi admitido.

Processo findo estatisticamente. O Município procedeu ao pagamento da conta de custas em 13/09/2016. Corre termos o processo nº 790/09.5BEPRT-A, que é um processo de execução da
sentença.

P0000018

PEDIDO

STFPSP (Manuel
Barbosa)

Município de
Gondomar

TAFP

2628/12.7BEPRT

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

Acção Administrativa Especial

€30.000,01

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

Proferida sentença que absolveu o Município do pedido, da qual foi notificado em 25/05/2016. O interveniente acessório, Ministério da Educação, requereu reforma da sentença referente a
custas que não foi deferida. Aguarda-se conta de custas.

P0000020

PEDIDO

Ermelinda Moreira
Matos e Silva

Município de
Gondomar

TAFP

3461/11.9BEPRT

Pedido de anulabilidade de acto administrativo. Acção Administrativa Especial

€30.000.01

Pedido de anulabilidade de acto administrativo.

A aguardar audiência de julgamento agendada para Fevereiro de 2017. Ordenado, por despacho de 22/06/2016, desentranhamento de requerimento com quesitos, apresentado pelo Município
em 24/10/2014.

P0000022

PEDIDO

Cardoso & Costa Construções, Lda

Município de
Gondomar

TAFP

2415/12.2BEPRT

Impugnação Judicial de liquidação de Taxa
Urbanística

Acção Administrativa Especial

€112.092,10

Impugnação judicial de liquidação de taxas urbanísticas aplicadas.

O Município não tinha Mandatário constituído desde 1/07/2015. Junta procuração em 23/08/2016. A Autora já havia interposto requerimento para ser considerada deserta a instância. Aguarda-se
decisão.
P0000026
PEDIDO

David Leonel
Barbosa França

Município de
Gondomar

TAFP

1229/14.0BEPRT

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

Acção Administrativa Especial

€30.000,01

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

€30.000,01

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

Findos os articulados, aguarda-se despacho saneador.

P0000028
PEDIDO

Telmo
André Município
Marques Rocha
Gondomar

de

TAFP

934/15.8BEPRT

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

Desentranhada a contestação apresentada pelo Município, por despacho do juiz proferido em 15/03/2016, por falta de pagamento de multa. Aguarda-se decisão.

P000030

Pedido de anulação de despacho que ordenou
o pagamento de encargos com obras de
TAFP
2576/14.6BEPRT
Acção Administrativa Especial
€14.139,76
reconstrução de muro efectuadas pelo
Município atenta a omissão do autor.
Pedido de anulação de despacho que ordenou o pagamento de encargos com obras de reconstrução de muro efectuadas pelo Município atenta a omissão do autor, que após notificação nesse

Tiago
Eugénio Município
Sousa Póvoas
Gondomar

de

PEDIDO
sentido não executou obras de reconstrução em muro que ruiu.
Agendada audiência oral de partes para o dia 17 de Fevereiro de 2017, pelas 10h30.

P0000032

Lina
Maria
Moutinho Carvalho Município
de Ascensão e Gondomar
outros

de

TCAN

103/14.4BEPRT

Pedido de Declaração de inexistência de acto
de expropriação de parcela de terreno
propriedade das autoras, pedido também de
declaração de inexistência ou nulidade de
qualquer título de aquisição e/ou detenção da
parcela de terreno de 290 m2, pertencente ao Acção Administrativa Especial
prédio propriedade das autoras, inscrito na
matriz predial urbana de Rio Tinto sob o artigo
9171, ordenando-se a desocupação e entrega
da parcela bem como arbitrando-se uma
indemnização às autoras.

€15.000,01

Pedido de declaração de inexistência de acto de expropriação de parcela de terreno, bem como outros pedidos subsidiários efectuados. Município invocou excepções de incompetência
material e prescrição do direito à indemnização.
As Autoras recorreram para o TCA Norte. Após parecer do M.P. Que pugnou pela improcedência do recurso, ao qual o Munícipio aderiu em 01/09/2016, aguarda-se Acórdão.

PEDIDO

P0000034

PEDIDO

Maria
Emília Município
Teixeira Martins
Gondomar

de

TAFP

2630/15.7BEPRT

Pedido de anulação de acto administrativo que
ordenou a demolição de muro propriedade da
autora e dois pilares por violarem as regras Acção Administrativa Especial
legais respeitantes à servidão de vistas dos
prédios vizinhos.

€5.000,01

Pedido de anulação de acto administrativo que ordenou a demolição de muro propriedade da autora e dois pilares por violarem as regras legais respeitantes à servidão de vistas dos prédios

vizinhos
Após pagamento
da multa devida pela aprsentação da contestação, e em cumprimento de notiifcação datada de 07/07/2016, foi o Ministério Público notificado da contestação para se pronunciar.

P0000019

PEDIDO

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

Município de
Gondomar

TAFP

2163/13.6BEPRT

Pedido de declaração de nulidade ou
anulabilidade da resolução do contrato de
prestação de serviços de manutenção na "área
dos sistemas energéticos de climatização e de Acção Administrativa Especial
qualidade de ar interior das piscinas
municipais", celebrado entre a Autora e o
Município.

Pedido de declaração de nulidade ou anulabilidade de resolução do ocntrato celebrado entre as partes, operada por despacho do Vereador responsável à data, 17 de Abril de 2013.

Proferida sentença que absolveu o Município de Gondomar. Processo findo estatisticamente.

€5.000,01

P000006

PEDIDO

Norberto Hamilton
Ferreira Gonçalves

Município de
Gondomar

TAFP

2205/12.2BEPRT

Pedido de declaração de nulidade ou
anulabilidade de acto praticado pelo Município,
Acção Administrativa Especial
pedidndo o Autor que o valor da renda mensal
seja fixado em €75.

€1.816,92

Pedido de declaração de nulidade ou anulabilidade de acto praticado pelo Município que aumentou o valor da renda técnica mensal de €129,71 para €151,86, pedindo o Autor que o valor da
renda mensal a pagar seja fixada em €75.

Proferida sentença, em 27/04/2016, que absolveu o Réu da Instância por ineptidão da petição inicial. Processo findo estisticamente.

P0000010

PEDIDO

Armando Alfredo
Amorim Ferreira e
Outros

Município de
Gondomar

TAFP

2638/14.0BEPRT

Pedido de anulação ou nulidade dos actos que
licenciaram a obra de construção de uns
Acção Administrativa Especial
anexos e a obra de alteração dos alçados do
prédio.

€30.000.01

Pedido de anulação ou nulidade de atos que licenciaram a obra de construção de uns anexos e a obra de alteração dos alçados do prédio.

Em cumprimento de notificação efetuada em 07/06/2016, pagamento de multa, em 02/09/2016, por contestação apresentada após o termo do prazo.

P0000012

PEDIDO

António Gonçalves
Pereira

Município de
Gondomar

TAFP

852/14.7BEPRT

Pedido de anulação de ato praticado por
despacho de 27/09/2013, proferido pelo
Vereador responsável à data, que aprovou a
alteração ao alvará de loteamento nº 1/2004.

Acção Administrativa Especial

Pedido de anulação de acto praticado por despacho de 27/09/2013, proferido pelo Vereador responsável à data, que aprovou a alteração ao alvará de loteamento nº 1/2004.

O Município não tinha Mandatário constituído desde 23/09/2015. Junta aos autos Procuração, em 26/08/2016. Aguarda-se resposta da contraparte a despacho do Juiz.

€30.000,01

Relatório sobre Processos de Outra Natureza desde 14/09/16 a 03/11/16 - CMG
NÚMERO

AUTOR

RÉU

P0000001

IMOSPANO Construção e Venda
de Imóveis, S.A

Município de
Gondomar

OBSERVAÇÕES

P0000002

OBSERVAÇÕES

TRIBUNAL

TAF do Porto

JUÍZO/N.PROCESSO

ESTADO

1062/16.4BEPRT

Providência Cautelar em que a requerente visou
suspender a eficácia de um deliberação da CMG
que determinou o accionamento de uma garantia
bancária.

VALOR

294 559,60

Findo estatisticamente. Proferida sentença, em 13/06/2016, que negou provimento à providência cautelar e ao peticionado pela Autora.

Maria Laura da Silva
Neves

Município de
Gondomar

Instância Local Cível
Secção Cível - J3

784/10.8TBGDM.1

Incidente de Liquidação para fixação do valor de
3 parcelas de terrenos pertencentes à autora e
que foram ocupadas aquando da construção da
Estrada D. Miguel.

229 500,00

O Município deu cumprimento a despacho do Juíz. Aguarda-se decisão.

P0000003

José Marques
Correia

Município de
Gondomar

TAFP

1223/15,3BEPRT

De acordo com informação prestada pelo
Tribunal, este processo encontra-se arquivado.

P0000004

Sérgio Fernando
Silva

Município de
Gondomar

TAFP

2070/15.8BEPRT

Após informação do Agente de Execução que não
conseguiu citar pessoalmente os
contrainteressados, aguarda-se decisão.

P0000005

SNTALR

Município de
Gondomar

TAFP

3003/13.1BEPRT

De acordo com informação prestada pelo
Tribunal, este processo encontra-se arquivado.

P0000007

Rosa Carvalho
Almeida Rocha

Município de
Gondomar

TAFP

1944/05.9BEPRT

Após informação prestada pelo Agente de
Execução, aguarda-se decisão.

€2.495,14

P0000008

Marco Paulo
Barbosa Correia Pita

Município de
Gondomar

TCAN

2138/09.0BEPRT

Este processo encontra-se no TCANorte. O Autor
interpôs recurso, que absolveu o Município da
instância por erro na forma do processo. Aguarda
Acórdão.

€1.820,44

P0000009

Carla Silvia Oliveira
Costa

Município de
Gondomar

TAFP

3334/10.2BEPRT

O Município interpôs recurso da sentença
proferida que julgou procedentes os embargos de
terceiro, em 15/09/2016.

€1.500,00

30.000,01

P0000011

António Manuel
Moura de Sousa e
Outros

Município de
Gondomar

TAFP

2101/14.9BEPRT

De acordo com informação prestada pelo
Tribunal, este processo encontra-se arquivado.

P0000013

Município de
Gondomar

Jorge Miguel Pinto
Monteiro

TAFP

2185/11.1BEPRT

De acordo com informação prestada pelo
Tribunal, este processo encontra-se arquivado.

2082/15.1BEPRT

Proferida sentença que condenou o Município a
29/04/2016, que condenou o Município a pagar
aos Exequentes, €42.000,00 + IVA, acrescida de
juros de mora. O Município e os Autores
celebraram acordo extra-judicial através do qual o
Município apenas pagará aos Autores
€75.000,00, em prestações até Outubro de 2016.

€76.734,20

790/09.5BEPRT-A

É um processo de execução de sentença
proferida no ãmbito do processo 790/09.5BEPRT.
Findos os articulados, aguarda-se despacho
saneador.

€6.051,46

P0000001

Maria de Fátima
Siva Rocha e outros

Município de
Gondomar

P0000001

Eduardo da Rocha
Ferreira e outros

Município de
Gondomar

P0000001

Icília Maria Silva
Teles e outros

Município de
Gondomar

TAFP

53/14.4BEPRT-A

P0000001

Amadeu da Cunha
Santos Moreira

Município de
Gondomar

TAFP

2029/14.2BEPRT-A

P0000001

Aromas Quentes,
Lda.

Município de
Gondomar

TAFP

2311/16.4BEPRT

P0000001

Manuel Luís António
Júnior

Município de
Gondomar

Instância Central
Porto 1ªsecção
Execução-J3

17342/16.6T8PRT

TAFP

TAFP

È um processo de execução de sentença
proferida no âmbito do processo 53/14.4BEPRT.
Findos os articulados, aguarda-se despacho
saneador.
È um processo de execução de sentença
proferida no âmbito do processo
2029/14.2BEPRT. Proferida sentença em
24/04/2016, que condenou o Município. Já foi
paga a quantia ao Autor. O Município já pagou as
custas de parte. Aguarda-se conta de custas.
Providência cautelar, em que se requer a
suspensão da eficácia de dois actos
administrativos, que ordenaram a demolição de
estrura de esplanada em espaço do domínio
público, implantada sem licança. Deduzida
oposição em 19/10/2016.
Execução de sentença proferida no âmbito do
processo nº 4698/11.6TBGDM.

€4.056,24

€3.000,00

€30.000,01

Relatório sobre a Evolução verificada entre 14/09/16 a 03/11/16 - 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.
De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo está arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterior Mandatário Exmo. Sr Dr. Jorge Correia.

P0000003

OBSERVAÇÕES

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

Município de
Gondomar

Instância Central Cível

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

Alcançado Acordo entre as partes.

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.
De acordo com informação prestada pelo Tribunal, este processo está arquivado, pelo que, as informações aqui prestadas reportam-se ao anterio Mandatário, Exmo. Sr Dr. Jorge Correia.

P0000007

OBSERVAÇÕES

P0000009

OBSERVAÇÕES

Manuel Luis
António Junior

Município de
Gondomar

Gondomar Instância Local
Secção Cível J3

4698/11.6TBGDM

Proferido Acórdão que julgou recurso
interposto improcedente, mantendo o
valor das indemnizações fixadas por
sentença.

O valor da acção é de €15.500,00

Proferido Acórdão da Relação do Porto, em 02/06/2016, e notificado ao Município, em 06/06/2016. O Acórdão manteve o valor da indemnização em ambas as parcelas conforme
decidido em 1ª Instância, tendo julgado o recurso improcedente. O Município procedeu ao depósito dos valores em dívida e à atualização dos montantes e liquidou a conta de
custas de parte. Aguarda-se notificação da conta de custas.

Maria de Fátima
Braga Matos

Município de
Gondomar

Gondomar Instância Local
Secção Cível J1

2439/11.7TBGDM

Proferida sentença, que julgou totalmente
improcedente o recurso interposto pelo
Município da decisão arbitral.

O valor da acção é de €61.717,62

Proferida sentença, que julgou totalmente improcedente o recurso interposto, pelo Município, da decisão arbitral. O Município foi condenado a pagar à Expropriada “o montante
indemnizatório de €85.945,49 (oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco euros e quarenta e nove cêntimos), atualizado até 16/04/2012, nos termos do artigo 24º do
Código das Expropriações, de acordo com os índices de preços no consumidor, com exclusão da habitação, publicados pelo I.N.E. e a partir dessa data incidindo a atualização
sobre a quantia de €64.945,49 (sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco euros e quarenta e nove cêntimos), até ao trânsito em julgado da decisão final deste
processo”, conforme consta da sentença.Aguarda-se notificação para cumprimento do disposto no artigo 71º do Código das Expropriações.
Foi ainda o Município condenado no pagamento de custas na proporção do respetivo decaimento fixado em 38,90%.

RECLAMAÇÃO DE CREDIT
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/16 a 30/10/16
NÚMERO

P0000006

PEDIDO

AUTOR

RÉU

Município de
Móveis
Gondomar Pinhão, Lda

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCE OBJETO DO
SSO
LITÍGIO

COMERCIO
VNG

714/03.3TYVNG

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

INSOLVENC
IA
FASE

VALOR

2.441,00

JULGAMENTO

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

P0000071

PEDIDO

Entrada no Escritório

Zinator
Município de
COMERCIO
Comercio de
Gondomar
VNG
Vestuario

484/11.1TYVNG

Divida resultante do não pagamanto de licenças de
publicidade do ano de 2005. Devedor declarado insolvente.
Acção ulterior de verificação de creditos.

INSOLVENC
IA

FASE

201,40

ENTREGA

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

P0000206

PEDIDO

Acção ulterior de verificação de creditos apnsa ao processo de insolvencia

Município de
Gondomar

EPPE
empresa
portuguesa
de
publicidade
exterior

GAIA

706/08.6TYVNG

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

INSOLVENC
IA

FASE

641,81

RECLAMAÇÃO DE
CREDIT

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

P0000208

PEDIDO

Reclamção de creditos apresentada a 11.08.2011

Município de
Gondomar

Jose AM e
Silva Lda

COMERCIO
VNG

588/09.0TYVNG

Reclamação de creditos em processo de insolvencia.

INSOLVENC
IA
FASE

739,25
RECLAMAÇÃO DE
CREDIT

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

P0000213

PEDIDO

Reclamação de creditos apresentada 12.03.2009

Município de
Gondomar

Escola de
Condução
Fenix

BARCELOS

3970/08.7TBBCL

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

INSOLVENC
IA
FASE

528,09
RECLAMAÇÃO DE
CREDIT

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
01/04/15

P0000222

Reclamção de creditos em processo de insolvencia.

Município de
Gondomar

Serafim
Fernando
Paiva
Nogueira

GONDOMAR 2891/13.6TBGDM

INSOLVENC
IA

1.380,51

PEDIDO

Foi reclamado no processo de insolvencia o credito.

FASE

RECLAMAÇÃO DE
CREDIT

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

P0000305

PEDIDO

Apresentada reclamçaõ de creditos em processo de insolvencia a 11.9.2013
Maria Jose
Fernandes
Pereira
Lameiras

Município de
Gondomar

SANTO
TIRSO

3968/15.9T8STS

Reclamação de creditos por uma divida de refeição escolar
dum menor

INSOLVENC
IA

FASE

138,42

ARTICULADOS

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

P0000309

Relatorio e lista de credores

Município de
Gondomar

Sucatas
Pinto

AMARANTE

540/16.0T8AMT

PEDIDO

FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
06/09/16

INSOLVENC
IA

Aprovação do plano de revitalização

TOTAL DE PROCESSOS : 8

3.514,58
ARTICULADOS

EXECUTIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/16 a 30/10/16
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

P0000003

Município de
Gondomar

Maria Rosa
Moreira e
Margarida
Pereira

GONDOMAR

PEDIDO

JUÍZO/N.PR OBJETO DO
OCESSO
LITÍGIO

1280/11.1TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso.

CIVIL

FASE

VALOR

1.935,00

PENHORA

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

diligencias de penhora em curso

P0000008

Maria Soledade
Município de Mesquita Seixas
Gondomar / António Delfim
Oliveira

PEDIDO

GONDOMAR

3549/11.6TB
GDM

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 Maria de Fatima
Gondomar
Moreira Matos

GONDOMAR

4153/09.6TB
GDM

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 Augusto Pedro
Gondomar Lopes Fernandes

GONDOMAR

1544/11.4TB
GDM

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
02/09/16

P0000020

PEDIDO

Pedido de honorarios

Armando Manuel
Ferreira Marques
Município de
/ Maria Jesus
Gondomar
Correia Azevedo
Marques

GONDOMAR

2734/10.2TB
GDM

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
30/11/15

P0000023

PEDIDO

Mudança de AE por óbito

Município de
Gondomar

António Alves
Ramalho/Maria
de Lurdes Sá
Santos

GONDOMAR

2881/6.5TBG
DM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso

CIVIL

FASE

2.171,00

JULGAMENTO

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

Diligencias de penhora em curso

P0000027

Augusto José
Município de Teiixeira Botelho
Gondomar
/ Anabela Mota
Botelho Bernardo

PEDIDO

GONDOMAR

3126/10.9TB
GDM

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

3324/03.1TB
GDM-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

4107/10.8TB
GDM

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
Moreira

GONDOMAR

1502/11.9TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso.

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

Averiguação sobre a existencia de bens.

CIVIL

FASE

2.016,00

PENHORA

P0000036

PEDIDO

Isidoro SIlva
Município de Belchior/Maria
Gondomar Madalena Moura
Peixoto

GONDOMAR

1272/11.9TB
GDM

Execução para entrega.

CIVIL

FASE

3.233,00

PENHORA

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

P0000040

PEDIDO

Extinta por inutilidade superveniente da lide

Município de
Gondomar

Jose Augusto
Cunha
Ferreira/Isabel
Maria Martins
Monteira

GONDOMAR

4423/09.1TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por não pagamento
de rendas

CIVIL

FASE

3.872,00

PENHORA

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

P0000041

PEDIDO

Diligencias de penhora

Isabel Maria
Marinho
Município de
Magalhaes /
Gondomar Armando Manuel
Barbosa Moura
Silva

PORTO

3119/11.9TB
GDM-A

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

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

77/04.0TBG
DM

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

Diligências de penhora em curso

P0000044

GRacinda Silva
Município de
Castro / Serafim
Gondomar
Silva Santos

PEDIDO

GONDOMAR

3152/11.0TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso

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

Devedora aqui executada delarada insolvente

CIVIL

FASE

4.028,00

PENHORA

P0000046

PEDIDO

Florbela Maria
Antas Moura de
Município de
Sousa / Eduardo
Gondomar
Manuel Barreto
Sousa

GONDOMAR

4301/09.4TB
GDM

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

3751/07.5TB
GDM

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
PEDIDO

Venda de bens em curso

Município de Antonio Moreira
Gondomar
Guimaraes

GONDOMAR

4618/09.8TB
GDM

Execução para entrega de coisa certa

CIVIL
FASE

14.000,00
FINDO

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

P0000052
PEDIDO

Suspensão por falecimento do executado

Município de Antonio Moreira
Gondomar
Guimaraes

GONDOMAR

4679/09.0TB
GDM

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

Carlos Alberto
costa Cruz /
Município de
Maria de Fatima
Gondomar
Teixeira Carvalho
Cruz

GONDOMAR

4615/09.3TB
GDM

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

Varias diligencias de penhora sem sucesso

Carlos alberto
Costa Cruz /
Município de
Maria de Fatima
Gondomar
Teixeira Carvalho
Cruz

GONDOMAR

5168/14.6T8
PRT

CIVIL

45.550,00

PEDIDO

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

FASE

ENTREGA

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

P0000055

PEDIDO

à espera de marcação de diligencia de entrega

Carlos Alberto
costa Cruz /
Município de
Maria de Fatima
Gondomar
Teixeira Carvalho
Cruz

GONDOMAR

2855/06.6TB
GDM

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

Carlindo Silva
Município de
Araujo /
Gondomar Margarida Moura
Pinto

GONDOMAR

4504/09.5TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso.

CIVIL

FASE

5.326,00

PENHORA

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

Diligencias de penhora em curso

P0000058

Camila monteiro
Município de
dos Santos /
Gondomar Serafim antonio
Cruz Coutinho

PEDIDO

GONDOMAR

4793/09.1TB
GDM

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
Moreira

GONDOMAR

1277/11.1TB
GDM-

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 Antonio Vieira
Gondomar Mota / Ana Mota

GONDOMAR

2005/08.4TB
GDM

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 Almeida

GONDOMAR

3550/11.0TB
GDM

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

P0000065

PEDIDO

extinção da instância

Município de Carmina Maria
Gondomar Oliveira almeida

GONDOMAR

3544/08.2TB
GDM

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

4216/08.3TB
GDM

PEDIDO

CIVIL

FASE

3.237,47

PENHORA

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

P0000068

Envio ao tribunal a requerer a substituição pela Cidália Santos

Município de Maria do Carmo
Gondomar Ferreira da Silva

GONDOMAR

3752/07.3TB
GDM

Execução para entrega de quantia certa. Devedora declarada
insolvente. Municipio Reclamou os seus creditos no processo de
insolvencia
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

03/03/15

P0000069

PEDIDO

FASE

4.033,51

PENHORA

Requerida a citação edital da executada

Município de
Sergio Bruno
Gondomar Magalhaes Alves

462/09.6TBG
DM

CIVIL

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

FASE

GONDOMAR

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

CIVIL

diligencias de penhora em curso

648,54

PENHORA

P0000070
PEDIDO

Município de Maria Oliveira
Gondomar /ZEferino Oliveira

GONDOMAR

3139/11.3TB
GDM

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

Zeferino Mario
Pessoa Pascoal
Município de
Costa /Nelson
Gondomar
Manuel Almeida
Soares Costa

GONDOMAR

3120/11.2TB
GDM

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

Susana
Município de
Alexandra
Gondomar Rodrigues Sousa
e Viriato

PORTO

5172/14.4T8
PRT

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

GONDOMAR

266885/08.0
YIPR

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

CIVIL

FASE

1.184,38

PENHORA

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

P0000077

PEDIDO

Tentativa de localização do veiculo penhorado

Município de
Gondomar

CArmina Maria
Oliveira de
almeida

GONDOMAR

3127/10.7TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso

CIVIL

FASE

4.392,40

PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
20/11/15

P0000079

PEDIDO

Substituição de AE po obito

Município de
Gondomar

Maria Arminda
Silva miranda

GONDOMAR

3283/08.4TB
GDM

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 Maria Alice Silva
Gondomar
Rocha

GONDOMAR

2968/11.2TB
GDM

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

4233/05.5TB
GDM

CIVIL

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

FASE

GONDOMAR

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
Santos Rolindo

GONDOMAR

3110/11.5TB
GDM

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
Ferreira

GONDOMAR

3104/11.2TB
GDM

Execução para entrega de coisa certa.

CIVIL

FASE

6.920,46

ENTREGA

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

P0000089

PEDIDO

A entrega ainda não foi realizada, solicitei esclarecimentos à AE

Município de
Gondomar

Paulo jorge
Teixeira

GONDOMAR

1334/08.1TB
GDM

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
Rosa Maria
Gondomar Santos Miranda

GONDOMAR

2488/10.2TB
GDM

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

Diligencias de penhora em curso

P0000093

Município de Jose Augusto
Gondomar Machado Oliveira

PEDIDO

GONDOMAR

3224/08.5TB
GDM

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

3782710.8TB
GDM

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
20/11/15

P0000097

PEDIDO

Substituição de AE por falecimento

Maria de Lurdes
Município de Pereira Queiros /
Gondomar
Fernando da
Silva Matos

GONDOMAR

1270/11.4TB
GDM

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
Cardoso Ribeiro

GONDOMAR

750/10.3TBG
DM

execução para entrega de coisa certa, realizado acordo de
pagamento

CIVIL

FASE

2.973,31

SUSPENSÃO

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

P0000103

PEDIDO

Execução suspensa

Maria Jose
Município de
Lemos Pinto
Gondomar Neves / Antonio
Manuel Teixeira

3101/11.6TB
GDM

CIVIL

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

FASE

GONDOMAR

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

Nunca foi interposto processo executivo da sentença

3.318,39

FINDO

P0000104

PEDIDO

Município de Maria Irene Pinto
Gondomar
Neves

74/04.5TBG
DM

CIVIL

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

FASE

GONDOMAR

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 Margarida Carmo
Gondomar
Santos Martins

GONDOMAR

3160/12.4TB
GDM

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

2588/10.9TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso.

CIVIL

FASE

2.096,27

VENDA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
27/07/16

P0000136

PEDIDO

Pedido de honorarios cidalia

Município de
Gondomar

Manuel Pinto
Rodrigues /
Maria Coneição
Soares Pereira

GONDOMAR

5106/14.6T8
PRT

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

GONDOMAR

4785/09.0TB
GDM

PEDIDO

CIVIL
FASE

18.323,09
PENHORA

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

P0000139
PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Manuel
FErnando
Machado

2485/10.8TB
GDM

CIVIL

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

FASE

GONDOMAR

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

Diligencias de penhora em curso

10.096,37
PENHORA

P0000144

PEDIDO

Município de
Gondomar

julia Meireles /
Domingos
Barbosa

GONDOMAR

4694/07.8TB
GDM

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
14/07/16

Pedido de honorarios da cidalia

P0000145

Município de
Jose Sousa Mota
Gondomar

GONDOMAR

4034/08.4TB
GDM

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

4543/09.2TB
GDM

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
Jose antonio
Gondomar Jesus Gonçalves

GONDOMAR

166/08.1TBG
DM

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

Venda por negociação particular

P0000155

Carla Crsitina
Município de Soares Ferreira /
Gondomar
João António
Lima Almeida

PEDIDO

GONDOMAR

67/04.2TBG
DM

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

CIVIL

FASE

1.421,09

ARTICULADOS

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

P0000156

PEDIDO

Executado informou aos autos que a divida ja se encontrava liquidada

Município de
Gondomar

Jose António
Gomes Arouca

GONDOMAR

4780/09.0TB
GDM

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

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

Notificação para penhora de quinhão hereditário

CIVIL

FASE

1.674,82

JULGAMENTO

P0000158

PEDIDO

Município de João Paulo Pires
Gondomar
Sousa

GONDOMAR

4553/09.0TB
GDM

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

19/04.2TBG
DM

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
josé Ribeiro /
Gondomar Maria João Silva

GONDOMAR

2862/06.9TB
GDM

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

4696/07.4TB
GDM

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

GONDOMAR

5154/09.8TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso

CIVIL

FASE

12.261,97

PENHORA

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

P0000176

PEDIDO

Diligencias de penhora em curso

Município de
Gondomar

Ana Cristina
Mendes Santos
Claro

GONDOMAR

3438/11.4TB
GDM

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

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

Entrega do locado

CIVIL

FASE

14.000,00

ENTREGA

P0000185

PEDIDO

Carla Iolanda
Torres Cardoso /
Município de
Ana Paula
Gondomar
Pereira Silva
Vieira

GONDOMAR

42/05.0TBG
DM

Execução de sentença de processo crime.

CIVIL

FASE

51.308,10

PENHORA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
06/05/16

P0000203

PEDIDO

Odem de transferencia do valor de 4981.65 ¤

Sandra Mónica
Município de Silva Pereira Leal
Gondomar / Alberto Augusto
Ferreira Barbosa

GONDOMAR

5090/09.8TB
GDM

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

Delfim Manuel
Município de Sousa Teixeira /
Gondomar
Maria Judite
soares Almeida

GONDOMAR

4155/09.0TB
GDM

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

Diligencias de penhora em curso

P0000209

Sergio Filipe
Município de Ferreira Moreira
Gondomar
/Elsa Maria
Neves Gonçalves

PEDIDO

GONDOMAR

5037/14.0T8
PRT

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
20/11/15

P0000212

PEDIDO

Substituição de AE por obito

Município de
Gondomar

Emilia Neves
Moura Carneiro

PORTO

5040/14.0T8
PRT

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

CIVIL

FASE

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

Os executados procederam ao pagamento parcial da divida execução parada.

14.000,00

PENHORA

P0000215
PEDIDO

Município de
Gondomar

Ermelinda
Alexandra Mota
Pinto

GONDOMAR

4617/09.0TB
GDM

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

2675/10.3TB
GDM

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

Diligencias de penhora em curso

P0000218

Município de Fernando Adrião
Gondomar
Moreira Lisboa

PEDIDO

30/05.6PAG
DM

CIVIL

Execução duma sentença proferida em processo crime por furto.

FASE

GONDOMAR

746,55

PENHORA

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

Diligencias de penhora em curso

P0000220

Aida do Carmo
Município de
da Silva Monteiro
Gondomar
/ Fernando silva

PEDIDO

GONDOMAR

3525/10.6TB
GDM

Execução para pagamento de quantia certa por rendas em
atraso.

CIVIL

FASE

4.156,37

PENHORA

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

P0000307
PEDIDO

Requerido o levantamento de sigilo fiscal

Município de
Gondomar

ACT

Não cumprimento do descanso diario obrigatorio

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
24/02/16

Apresentada defesa

TOTAL DE PROCESSOS : 76

191600084

PENAL
FASE

612,00
ARTICULADOS

ADMINISTRATIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/16 a 30/10/16
NÚMERO

P0000186

PEDIDO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PR
OCESSO

OBJETO DO
LITÍGIO

TAFP

3045/13.4BE
PRT

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

Iberking
Município de
Restaurante
Gondomar
SA

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

P0000199
PEDIDO

Prazo para alegar
Município de
Gondomar

Fazenda
Publica

TAFP

3200/06.6BE
PRT

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

P0000251
PEDIDO

Espera de sentença

Iberusa

Município de
Gondomar

TAFP

1557/14.4BE
PRT

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
17/11/15

P0000255
PEDIDO

Alegações da contra parte

Petroleos de Município de
Portugal
Gondomar

TAFP

2677/11.2BE
PRT

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

P0000256
PEDIDO

Entrata no Escritório

Petroleos de Município de
Portugal
Gondomar

TAFP

1670/12.24B
EPRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

3.652,00
ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
20/11/15

P0000257
PEDIDO

Aguarda notificação para alegar

Petroleos de Município de
Portugal
Gondomar

TAFP

2128/10.0BE
PRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

997,00
SENTENÇA

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

P0000258
PEDIDO

Parecer do MP pela absolvição do Municipio

Petroleos de Município de
Portugal
Gondomar

TAFP

1758/10.4BE
PRT

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
11/03/16

Sentença improcedente a favor do municipio

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

906,00
SENTENÇA

P0000259
PEDIDO

Petroleos de Município de
Portugal
Gondomar

TAFP

2935/08BEP
RT

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

1878/08.5BE
PRT

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
21/01/15

P0000261

PEDIDO

Custas

IBerkng

Município de
Gondomar

TAFP

1514/07.7BE
PRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

361,00

RECURSO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
18/02/16

P0000262
PEDIDO

Totalmente improcedente

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

1877/08.7BE
PR

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
25/02/16

P0000263

PEDIDO

Junção da taxa de justiça

TV cabo

Município de
Gondomar

TAFP

1234/08.9BE
PRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

5.532,00

SENTENÇA

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

P0000264

PEDIDO

Aguarda sentença

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1876/08.9BE
PRT

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

1969/09.5BE
PRT

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
19/02/16

Sentença totalmente procedente contra o municipio

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

1.065,00

SENTENÇA

P0000266

PEDIDO

Iberusa

Município de
Gondomar

TAFP

1972/09.5BE
PRT

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

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

FASE

780,00

SENTENÇA

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

P0000267

PEDIDO

Sentença favoravel

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

1513/07.9BE
PRT

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

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

FASE

637,00

SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
24/11/14

P0000268

PEDIDO

Sentença favoravel ao Municipio

Firmovem

Município de
Gondomar

TAFP

3039/13.2BE
PRT

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

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

FASE

420,00

ARTICULADOS

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

P0000269

PEDIDO

Alegações

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1975/09.0BE
PRT

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

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

FASE

743,00

SENTENÇA

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

P0000270
PEDIDO

Aguarda sentença

Efimóveis

Município de
Gondomar

TAFP

2050/04.9

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ

Impugnação Judicial do ato de cobrança de licenças

FASE

180.925,00
SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
06/04/16

P0000271

PEDIDO

Notificação da interposição de recurso por parte da efimoveis

MOP

Município de
Gondomar

TAFP

2671/09.3BE
PRT

impugnação do ato de cobrança da taxa de publicidade
relativa ao ano de 2007, requerendo a sua redução para
o valor de 22468,00 ¤

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

75.123,00

RECURSO

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

Recurso STA

P0000273

Iberking

PEDIDO

Município de
Gondomar

TAFP

1974/09.1BE
PRT

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

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

Pagamento de taxa de justiça

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

693,00

SENTENÇA

P0000274

PEDIDO

Iberusa

Município de
Gondomar

TAFP

1675/12.3BE
PRT

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

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

188,00

SENTENÇA

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
16/12/14

P0000277

PEDIDO

Sentença totalmente improcedente a favor do municipio

Iberking

Município de
Gondomar

TAFP

1558/14.2BE
PRT

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

1555/14.8BE
PRT

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

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
29/10/15

Apresentadas alegações

TOTAL DE PROCESSOS : 24

PROCESSO DE
IMPUGNAÇ
FASE

423,00

ARTICULADOS

DECLARATIVO
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/16 a
NÚMERO

P0000285

PEDIDO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PR OBJETO DO
OCESSO
LITÍGIO

Natércia
Município de
7/14.0T8GD
Maria
GONDOMAR
Moutinho
Gondomar
M - J2 civel
Neves
Reconhecimento do direito de propriedade sobre uma
parcela de terreno. Improvavel que o municipio ganhe.

VALOR

CIVIL

15.000,00

FASE

JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
14/09/16

P0000019

Marcação do julgamento

Albina
Armando
Mendes Silva
Município de
Pinto /
Gondomar
Gabriel
Orlando
Gomes Pinto

PORTO

3332/14.7BE
PRT

Acção de despejo que pede a resolução do contrato de
arrendamento e o pagamento de todas as rendas em
atraso
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

21/04/15

P0000045

Francisco
Joao
Município de Guimaraes
3915/10.4TB
GONDOMAR
Gondomar Mota / Isaura
GDM
Maria Silva
Lopes

Acção declarativa de condenação para resolução do
contrato de arrendamento por rendas em atraso.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000049

FASE

ARTICULADO
S

CIVIL

5.877,33

FASE

FINDO

Tribunal Administrativo a indeferir o pedido com base no despejo administrativo

PEDIDO

03/06/15

6.543,00

citação edital dos RR.

Antonio
Campos
Almeida/Mari
Município de
1540/11.1TB
a Manuela GONDOMAR
P0000029
Gondomar
GDM
Sampaio
Oliveira
Gomes
Acção de despejo a requerer a resolução do Contrato de
PEDIDO
arrendamento e o pagamento das rendas.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
05/02/15

AC. ADM.
COMUM

CIVIL

FASE

5.605,00

SENTENÇA

Retificação de sentença

Carlos
Manuel
Ferreira
Município de
Sousa /
3548/11.8TB
GONDOMAR
Gondomar
Catarina
GDM
Eufemia
Augusto
Nascimento

CIVIL

3.622,00

Acção declarativa de condenação cujo pedido è a
resolução do contrato de arrendamento, a desocupação
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

09/01/15

P0000078

Município de Jose Neves
19/04.2TBG
GONDOMAR
Gondomar
da Costa
DM

Acção declarativa para resolução do contrato de
arredamento e pagamento das rendas em atraso
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000101

Maria Santos
Sousa
Município de
Tavares /
1279/11.8TB
GONDOMAR
Gondomar
Francisco
GDM
Teixeira
Tavares

Acção de despejo para resolução do contrato de
arendamento por falta de pagamento das rendas.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000140

Município de Luis Manuel
3275/13.1TB
GONDOMAR
Gondomar
Silva Costa
GDM

Acção declarativa para despejo, requere-se a resolução
do contrato de arrendamneto assim como a liquidação
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior

P0000146
PEDIDO

FASE

7.778,74
FINDO

CIVIL

FASE

10.676,61

SENTENÇA

Sentença transitada em julgado favoravel ao municipio

PEDIDO

12/05/15

CIVIL

Entrada no Escritório

PEDIDO

30/03/15

SENTENÇA

Sentença

PEDIDO

03/09/14

FASE

CIVIL
FASE

31.859,12
SENTENÇA

Entrega das chaves

Município de
Gondomar

Jose Silva
Ribeiro

1426/13.5TB
GDM

CIVIL

638,00

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

FASE

ARTICULADO
S

CIVIL

13.422,42

FASE

JULGAMENTO

CIVIL

5.000,00

FASE

ARTICULADO
S

GONDOMAR

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

P0000177
PEDIDO

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

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

Espera de marcação de julgamento.

Junta de
Município de
278/14.2TBG
Freguesia de GONDOMAR
Gondomar
DM
S. Cosme
Impugnação judicial de escritura de justificação notarial
realizada pela União de freguesias de S. Cosme,
PEDIDO
Valbom e Jovim em que justificou o Largo Joao Paulo II
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
P0000204

22/10/15

Audiencia Previa 10-11-2015

Rita
dasNeves
Gama /
Município de
4872/09.5TB
P0000214
GONDOMAR
David
Gondomar
G
Moreira das
Neves
Acção declarativa de condenação pedindo a resolução
PEDIDO
do contrato de arrendamento e as rendas vencidas e
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
30/03/15

FASE

4.242,78

RECURSO

Recurso dos Executados para a relação

Marcio
Miguel
Município de
89/14.5TTM
P0000245
MAIA
Pereira de
Gondomar
AI
Castro
Acção declarativa de condenação, em que o autor
requer a condenação do municipio a reintegra-lo,
PEDIDO
pagamento da indeminização peticinionada que engloba
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/05/15

CIVIL

TRABALHO

FASE

42.629,67

JULGAMENTO

Continuação do julgamento dia 14 de maio de 2015

Rui Paulo Município de
829/15.5BEP
TAFP
TRABALHO
2.000,00
Lima Vieira
Gondomar
RT
Acção decarativa de condenação por despedimento
ARTICULADO
ilicito que requer a condenação do municipio à
PEDIDO
FASE
S
reintegração do autor e aos pagamento da
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
P0000248

15/09/16

P0000249
PEDIDO

Marcação de audiencia de julgamento para o dia 16/11
Teresa
Município de
2842/13.8TB
Fernandes
GONDOMAR
Gondomar
GDM
Gomes
Requer o pagamento do muniicpio de todos os danos
sofridos por ablação do direito de propriedade.

CIVIL

30.000,00

FASE

JULGAMENTO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
14/07/16

Pedido de pagamento da indiminização

Maria Luisa
Município de
269/14.3T8V
Oliveira da
VALONGO
TRABALHO
4.000,00
Gondomar
LG
Silva
Acção declarativa de condenação contra o municipio em
ARTICULADO
que a ex funcionaria requer a sua reintegração e o
PEDIDO
FASE
S
pagamento duma indeminização no valor de 4000.00
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
P0000254

08/07/16

P0000275

Recurso da autora

Maria Neves Município de
1363/05.7TB
GONDOMAR
Guimaraes
Gondomar
GDM

Reconhecimento do direito de propriedade sobre um
terreno.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

31/03/15

P0000279

CIVIL
FASE

14.963,00
INSTRUÇÃO

À espera de julgamento

Larus Artigos para
construção Município de
de
Gondomar
equipamento
s lda

LISBOA

420/14.3YHL
B

CIVIL

60.300,00

Acção interposta contra o muncipio na qual o autor pede
uma indemnização pela copia de modelos pre
fabricados patenteados pela autora.
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
PEDIDO

29/04/15

FASE

ARTICULADO
S

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

Isabel Maria
Município de
3104/12.9BE
da Silva
TAFP
TRABALHO
80.917,65
Gondomar
PRT
Ferreira
Acção administrativa comum por despedimento ilicito
ARTICULADO
em que requer a condenação do municipio ao
PEDIDO
FASE
S
pagamento de indeminização por ilicitude de
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
P0000280

31/03/15

P0000290
PEDIDO

Espera da notificação da replica

Município de
Gondomar

Efimoveis

PORTO

29884/15.6T
8PRT

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

CIVIL

250.001,00

FASE

ARTICULADO
S

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

P0000291

PEDIDO

Entrata no Escritório
Fernanda
Judite Alves Município de
2536/15.0BE
TAFP
TRABALHO
3.000.001,00
Gondomar
PRT
da Silva
Matos
Pede o reconhecimento de que o seu despedimento foi
ARTICULADO
FASE
ilicito, e a reintegração no municipio.
S

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
Saneador a considerar o tribunal de trabalho materialmente incompetente para
29/09/15
conhecer a causa

P0000293
PEDIDO

Ecoreferenci Município de
a SA
Gondomar

TAFP

2987/15.0BE
PRT

Pedido do pagamento de 4339.09 por serviços
prestados

CIVIL

4.339,00

FASE

ARTICULADO
S

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
20/10/15

P0000296

Resposta
Antonio
Manuel
Freitas da
Costa

Município de
1249/10.3TB
GONDOMAR
Gondomar
GDM

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

2483/15.5BE
PRT

PEDIDO

PENAL

FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
06/04/16

contestação das aguas pedindo a intervenção da companhia de seguros

21.474,60
ARTICULADO
S

P0000306

Rosa
Gonçalves
dos Santos

Município de
Gondomar

TAFP

2900/15.4BE
TRABALHO
PRT

2.138,00

FASE

ARTICULADO
S

Domingos
Município de
415/14.7T8G
GONDOMAR
Manuel
Gondomar
DM-A
Martisn Leça

CIVIL

5.001,00

Indeminzação por danos num terreno provocado pela via
publica.

FASE

ARTICULADO
S

PEDIDO
Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/02/16

P0000308

PEDIDO

Entrata no Escritório

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
12/04/16

P0000312

Entrata no Escritório
Jeronimo
João
Marques
Gomes

Município de
Gondomar

VALONGO

362/14.2TTG
TRABALHO
DM

PEDIDO

FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
26/10/16

Entrata no Escritório

TOTAL DE PROCESSOS : 27

ARTICULADO
S

FISCAL
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/16 a 30/10/16
NÚMERO

P0000189
PEDIDO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PRO OBJETO DO
CESSO
LITÍGIO

CONTRA
178320090603
ORDENAÇÃ
8727
O FIS
Impugnação do ato de liquidação do IVA referente a Setembro
FASE
de 2009.
Município de
Gondomar

Fazenda
Publica

TAFP

VALOR

1.140,32
ARTICULADOS

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

P0000190
PEDIDO

Apresentação de defesa a 4.8.2011
CONTRA
178320090603
ORDENAÇÃ
3806
O FIS
Impugnação judicial do ato de liquidação do IVA referente a
FASE
Julho de 2009
Município de
Gondomar

Fazenda
Publica

TAFP

1.802,47
ARTICULADOS

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

P0000200
PEDIDO

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

Fazenda Publica

Município de
Gondomar

TAFP

CONTRA
599/06.8BEPR
ORDENAÇÃ
T
O FIS

Impugnação fiscal dos juros compensatórios do IVA.

FASE

674.061,11
SENTENÇA

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

P0000201

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

Fazenda Publica

Município de CONSTITUC 2150/07.3BEP
Gondomar
IONAL
RT

PEDIDO

RECURSO
CONTRA
ORDEN
FASE

30.000,00
RECURSO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
04/09/14

P0000202

PEDIDO

Entrata no Escritório

Fazenda Publica

Município de
Gondomar

TAFP

2146/07.5BEP
RT

Tributação do IVA dos valores pagos pelas aguas de
gondomar resultantes do contrato de concessão, anos 2001 e
2002.

RECURSO
CONTRA
ORDEN
FASE

21.991,67

RECURSO

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

P0000292

Recurso para o tribunal da relação

Rogerio Pinto
Monteiro

Município de
Gondomar

TAFP

922/15.4BEPR EXECUÇÃO
T
FISCAL

PEDIDO

FASE

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

Apresentada contestação

TOTAL DE PROCESSOS : 6

298,50
ARTICULADOS

CRIME
Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/09/16 a 30/10/16
NÚMERO

AUTOR

RÉU

TRIBUNAL

P0000001

PSP

Município de
Gondomar

GONDOMAR

PEDIDO

JUÍZO/N.PROC OBJETO DO
ESSO
LITÍGIO

CO972549366

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

PENAL

FASE

VALOR

120,00

ARTICULADOS

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
01/09/14

P0000194
PEDIDO

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.

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

Apresentação de defesa em Julho de 2013

PENAL
FASE

180,00
ARTICULADOS

P0000286

PEDIDO

Município de Desconhecid
Gondomar
os

PORTO

586/14.

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

PENAL

FASE

634,00

FINDO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
21/05/15

P0000289

Arquivamento do inquerito

Município de
Gondomar

GONDOMAR

472/13.3GDGD
M

PEDIDO

PENAL
FASE

INQUERITO

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

P0000294

Constituição de assistente

PSP

Município de
Gondomar

965637446

PEDIDO

30,00
FASE

ARTICULADOS

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

P0000299

PEDIDO

Enviada defesa

Jose Miguel
Município de
Vieira Santos
Gondomar
Fidalgo

GONDOMAR

4670/15.T9GD
M

Crime de condução perigosa e dano qualificado

PENAL

FASE

44.026,68

INQUERITO

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
07/12/15

P0000311

Pedido de indicação de testemunhas.

Município de
Gondomar

Opção
sublime SA

GONDOMAR

4368/13.0TAGD
M

PEDIDO

FASE

Evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior
26/10/16

PENAL

Entrata no Escritório

TOTAL DE PROCESSOS : 11

INSTRUÇÃO

Relatório sobre a Evolução verificada entre 01/04/16 a 09/07/16 - Acções Administrativas Especiais
NÚMERO

P0000004

PEDIDO

AUTOR

Maria José dos
Santos Ferreira

RÉU

Município de
Gondomar

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCESSO

OBJETO DO LITÍGIO

NATUREZA DA ACÇÃO

1051/06.7-A

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

Acção Administrativa
Especial

STA

VALOR

100.000,00

Pedido de Anulação de Despacho de Indeferimento de operação urbanística, subsidiariamente autora deduziu um pedido de indemnização por danos causados de 100.000,00 €.
Emitido Acórdão do TCA Norte que confirmou sentença de improcedência da acção no TAF, que havia absolvido o Réu do pedido. Após ter sido interposto Recurso de Revista pela
Autora junto do STA foi já emitido Acórdão pelo mesmo Tribunal que recusou apreciar o Recurso de Revista e confirmou o Acórdão do TCAN, já que estando o imóvel construído em
área RAN e de reserva de produção florestal condicionada não é passível de licenciamento.

Emitido Acórdão do STA que recusou o Recurso de Revista e confirmou Acórdão do TCAN, que havia já mantido decisão do TAF do Porto, absolvendo o Município. Já foram
apresentadas as competentes custas de parte para pagamento por parte da autora, que não teve vencimento.

Dreams 4 all
P0000006 Café Unipessoal,
Lda.

PEDIDO

Município de
Gondomar

TAFP

1492/13.3BEPRT

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 €.

Acção Administrativa
Especial

50.000,00

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 de 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 em 18 de Junho de 2014.

Sentença absolveu parcialmente CMG do pedido - Processo findo

P0000008

José Armando
Ferreira Martins
e Maria Celeste
Martins Cruz

Município de
Gondomar

TCAN

1673/09.4BEPRT

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

Acção Administrativa
Especial

30.000,01

PEDIDO

Pedido de anulação de acto de indeferimento em processo de licenciamento. Emitida sentença completamente favorável ao Município que viu ser confirmado acto de indeferimento do
Processo de licenciamento. Autores interpuseram Recurso para o TCAN

Emitida Sentença pelo TAF do Porto completamente favorável ao Município que confirmou acto de indeferimento do Processo de licenciamento. Autores interpuseram Recurso para o
TCAN. 27-09-2016 Decisão favorável do TCAN para o município confirmando a sentença de 1ª instância. 10-10-2016 Envio de custas de parte para pagamento que é necessário confirmar
se já foi efetuado. é necessário no entanto dar cumprimento à decisão conforme o meu mail de 29-09-2016.

P0000010

PEDIDO

Lino Marques
Ferreira
Lagarteiro

Município de
Gondomar

TAFP

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

3544/11.5BEPRT

Acção Administrativa
Especial

30.000,01

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

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.

P0000012

PEDIDO

Maria José
Santos Ferreira

Município de
Gondomar

TAFP

2505/12.1BEPRT

Impugnação de acto de indeferimento de
operação urbanística

Acção Administrativa
Especial

30.000,01

Pedido de anulação de indeferimento de operação urbanística.

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

P0000014

PEDIDO

S. Camões Comércio de
Automóveis, Lda

Município de
Gondomar

TAFP

1652/08.2BEPRT

Pedidos de declaração de nulidade e
anulabilidade de despachos de
indeferimento de pedidos de licenciamento

Acção Administrativa
Especial

30.000,01

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 após audiência de julgamento em que a autora conseguiu dar como provada variada factualidade com relevo.

Ação julgada improcedente por acórdão do TAF Porto de 03/07/2015. Intreposto recurso pela autora (Stand Camões) em 06/10/2015. Agurada-se decisão do TCAN, sendo certo que o
M.P. junto deste Tribunal se pronunciou no sentido de negar provimento ao recurso apresentado

P0000015

PEDIDO

Sociedade
Protectora
Animais Porto

Município de
Gondomar

TAFP

1750/11

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 Administrativa
Especial

2.199.300,01

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 €.

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. Sem evolução desde último relatório. É o processo técnicamente mais exigente e que carece de acompanhamento mais minucioso, embora esteja em curso
processo negocial com a Direcção da Sociedade Protectora, a nível do contencioso é imperiosa cautela.

P0000017

PEDIDO

STFP (Diana
Moreira Marques)

Município de
Gondomar

TAFP

3527/10.2BEPRT

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

Acção Administrativa
Especial

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

Não houve evolução verificada desde a apresentação do relatório anterior. Acção intentada contra o município improcedente. Processo findo

15.000,00

P0000019

PEDIDO

Rui José
Fernandes
Magalhães

Município de
Gondomar

TAFP

3175/12.2BEPRT

Pedido de anulação de pena aplicada em
processo disciplinar

Acção Administrativo
Especial

30.000,00

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.

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 de parte. Processo findo

P0000021

PEDIDO

STFPSN (
Fernanda
Martins)

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

487,36

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.

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 custas. Processo findo

P0000023

PEDIDO

Luis Fernando
Santos Silva

Município de
Gondomar

TAFP

1613/14.9BEPRT

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

Acção Administrativa
Especial

30.000.01

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

Após peças processuais e após despacho interlocutório de indeferimento do Juiz, interposto Recurso desse Despacho Judicial que não foi admitido pelo Juiz do TAF. À aguardar
despacho saneador/sentença.

P0000025

PEDIDO

Município de
Gondomar

DGAL

TAFP

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

5./15.7BEPRT

Acção Administrativa
Especial

2.834.889,87

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

Após interposição de acção e contestação da DGAL, Município já replicou e pronunciou-se sobre as excepções deduzidas pela Ré. Aguarda despacho saneador.

P0000027

PEDIDO

Abel de Azevedo Município
Alves
Gondomar

de

TAFP

61/15.8BEPRT

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

14.400,00 €

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.

P0000029

PEDIDO

Luis
Fernando Município
Santos Silva
Gondomar

de

TAFP

2525/15.4BEPRT

Pedido de anulação de despacho que
Acção Administrativa Especial
aplicou a pena disciplinar de demissão.

30.000,01 €

Pedido de anulação de despacho que aplicou a pena disciplinar de demissão.

Após despacho interlocutório de indeferimento, FOI REQUERIDA PELO MUNICÍPIO A APENSAÇÃO DESTE PROCESSO AO PROCESSO N.º1613/14.9BEPRT PORQUE ENVOLVE AS
MESMAS PARTES EM LITÍGIO, A ESPÉCIE DE PROCESSO É A MESMA E A QUESTÃO FUNDAMENTAL DE DIREITO A DIRIMIR É EXACTAMENTE A MESMA.

Lídia Machado,
Sílvia Sampaio &
Município
P0000031 Associados
Gondomar
Sociedade
de
Advogados, RL
PEDIDO

de

TAFP

2757/14.2BEPRT

Pedido de anulação de acto de extinção
de contrato e de restabelecimento da
Acção Administrativa Especial
situação que existia antes do acto.

Pedido de anulação de acto de extinção de contrato de prestação de serviços e de restabelecimento da situação que existia antes do acto praticado.

22.435,20 €

Após peças processuais das partes, a aguardar despacho saneador/sentença.

P0000033

PEDIDO

CIP
- Município
Construções, S.A Gondomar

de

TAFP

1274/15.8BEPRT

Pedido de declaração de anulação do acto
de resolução do contratao de empreitada
datado de 21 de Janeiro de 2015, para
além disso pedido de condenação na
libertação da garantia bancária no valor de
Acção Administrativa Especial
16.472,16 € e devolução ao banco garante
e condenação no opagamento dos danos
emergentes e lucros cessantes verificados
com a resolução do contrato.

329.443,21 €

Pedida a apensação desta acção, porque envolve as mesmas partes em litígio, tem o mesma forma de processo e o objecto das acções é o mesmo, ao Proc.272/15.6BEPRT.

A aguardar despacho saneador.
CIPP0000024
Construções, S.A

PEDIDO

Município de
Gondomar

TAFP

272/15.6BEPRT

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

Acção Administrativa
Especial

67.250,54

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.

Após peças processuais, à aguardar despacho do Juíz.

Relatório sobre Processos de Outra Natureza desde 01/04/16 a 09/07/16 - CMG
NÚMERO

AUTOR

P0000001

GERTAL Companhia Geral
de Restaurantes e
Alimentação, S.A

RÉU

Município de
Gondomar

TRIBUNAL

JUÍZO/N.PROCESSO

ESTADO

Acção de Contencioso Pré-Contratual de
declaração de ilegalidade e anulação de acto
Supremo Tribunal 2322/14.4BEPRT (Processo de adjudicação de prestação de serviços de
Administrativo
817/16 no STA)
fornecimento de refeições escolares na
sequência de Concurso Público
Internacional.

VALOR

4.456.943,61

Acção mais complicada e de risco mais elevado não só em função do valor do próprio processo mas atenta a natureza do processo (contencioso pré-contratual, processo urgente) e do acto
colocado em causa, dado que foi adjudicado o fornecimento de refeições escolares à Eurest (Portugal) - Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda. (contra-interessada) na sequência de
Concurso Público Internacional, através da aceitação de uma rúbrica no preço base proposto em que aquela contra-interessada efectuou um "desconto financeiro" na Nota Justificativa do
OBSERVAÇÕES

Preço Unitário, o que provocou que o limite mínimo da componente associada à matéria-prima alimentar exigido no preço-base do Concurso, fosse afectado e com aquele desconto ficasse
abaixo do preço-base exigido. Questão extraordinariamente complexa mas em que, quer o Município, quer a Eurest, têm vindo a lutar em todas as instâncias pela legalidade daquela
adjudicação, após Sentença de 1.ª Instância do TAF do Porto que deu razão à GERTAL e à Uniself (outra das concorrentes e que nesta fase do processo é já a grande adversária do Município
e da Eurest), sentença essa que veio já posteriormente a ser confirmada pela TCA Norte.

Num Acórdão bastante fundamentado e que obrigou - atenta até a dupla conformidade plena de decisão nas 2 primeiras instâncias - à interposição de um Recurso de Revista Excepcional junto do
STA, Revista esta que, em face dos argumentos apresentados pelo Município e pela Eurest foram entendidos como bastante pertinentes e já justificaram a admissão da Revista Excepcional, o que
levará agora a uma apreciação profunda e a um Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que se debruçará sobre a questão da admissibilidade de um desconto daquela natureza, já que o
Município e a Eurest entendem que não se pode confundir custo com preço (aquele desconto radica na maior capacidade comercial e financeira da Eurest em adquirir produtos a custos mais baixos
do que a concorrência, o que lhe permite efectuar descontos financeiros no preço a apresentar a concurso, sem que isso desvirtue o princípio da intangibilidade do preço-base exigido na medida
em que os parâmetros de qualidade e de cumprimento da obrigação de respeito dos limites mínimos para a matéria-prima alimentar no preço proposto ficam sempre assegurados), enquanto a
GERTAL e a Uniself entendiam que por via da alteração, para menos de um imperativo limite mínimo subtraído à concorrência, com o consequente abaixamento do valor da proposta e objectivo
ganho concorrencial.

P0000002

OBSERVAÇÕES

Manuela
Constança Moreira
de Matos

Município de
Gondomar

TAF do Porto

884/15.8BEPRT

Intimação prática de acto devido, no caso,
para emissão de aditamento a alvará de
loteamento.

22.000,00

Já foi emitida sentença a condenar o Município na prática do acto pretendido, no entanto, como a requerente se vinha a recusar a pagar as taxas correspondentes às obras de infraestruturas
do loteamento e a prestar caução de garantia de boa execução de obra para aquelas infraestruturas, o Município não pode emitir o aditamento sem essas taxas pagas e caução prestada. A
autora avançou com uma execução e após essa execução foi desencadeada negociação para resolver este litígio e no qual a requerente procura também resolver a questão da existência de
um colector de águas residuais no seu lote, pelo que está na disposição agora pagar as taxas eprestar a respectiva caução, tentando-se simultâneamente e com intervenção das Águas de
Gondomar, S.A resolver este problema.

Águas de Gondomar, S.A já foram contactadas no sentido de se efectuar a retirada do colector de saneamento e conduçção da rede de águas residuais por outro lugar mas ainda não deram resposta
formal. Independentemente disto tudo, foi deduzida oposição à execução pelo Município.

P0000003

Daniela Marina
Monteiro Batista
dos Santos

Município de
Gondomar

TAF do Porto

1829/15.0BEPRT

P0000004

Maria Luísa Neves
Coelho da Silva

Município de
Gondomar

TAF do Porto

2320/14.8BEPRT

P0000005

GERTAL Companhia Geral
de Restaurantes e
Alimentação, S.A

Município de
Gondomar

TAF do Porto

2529/15.7BEPRT

P0000006

Domingos Manuel
Martins Leça

Município de
Gondomar

TAF do Porto

2628/15.5BEPRT

Fase dos articulados; 24-08-2016 Reposta
do município ao pedido de alteração da
instância em. 25-10-2016 indeferimento do
pedido de modificação da instância.

Fase dos articulados.

Knowfood
Actividades
Hoteleiras Lda

Município de
Gondomar

P0000008

Pedro Filipe Moura
Faria

Município de
Gondomar

P0000009

Admicom, Lda.

Município de
Gondomar

2360/14.7BEPRT

Processo apensado ao processo
2322/14.4BEPRT do TAF Porto.

TAF do Porto

4337/15.6T8PRT

Processo findo por decisão proferida pelo
Tribunal da Relação do porto em 28/01/2016,
que não mereceu a apresnetação de
qualquer recurso.

TAF do Porto

2621/13.2BEPRT

Fase dos articulados. 29-09-2016
apresentação de proposta de acordo pela
autora que não foi aceite pelo município.

TAF do Porto

Acção administrativa especial de impugnação de ato
administrativo que ordenou a realização coerciva de
obras

Notificação em 05/09/2016 de
Acção administrativa comum para declaração de nulidade
desentranhamento da contestação por falta
do contrato60/2011 e pedido de restituição do valor de
de pagamento da taxa de justiça. Agurada132,107,46 €.
se decisão.

Processo findo.
P0000007

Acção administrativa especial para impugnação do
despacho homologatório da lista unitária de ordenação
final dos candidatos, no âmbito do concurso de
recrutamento de pessoal aberto por aviso 4470/2013

Instância extinta por inutilidade superveniente da lide

Acção administrativa especial para devolução de taxas
devidas pela concessão de licença de urbanização não
utilizada, no valor de 32,961,99 €

P0000010

Orlando Miguel
Vieira Costa

Município de
Gondomar

TAF do Porto

1820/12.1TBGDM

Processo findo.

P0000011

Ministério das
Finanças

Município de
Gondomar

TAF do Porto

2075/12.0BEPRT

P0000012

ARHNorte

Município de
Gondomar

Contra-Ordenação

1052/08

P0000013

Rodrigo Ferreira
Martins Branco

Município de
Gondomar

TAF do Porto

2652/12.0BEPRT

Sentença favorável ao município. Recurso
intreposto pelo Min. Finanças que lhe foi
favorável, mas apenas na parte em que
Acção administrativa especial de impugnação de normas
considera que deverá ser a secção Tributária
(n.º 1 do artigo 2º da Portaria n.º 106/2012, de 18 de abril.
a dirimir o litígio, pelo que ordenou a baixa
do processo para o TAF Porto (secção
Tributária).

Apresentação de defesa. Aguarda-se
decisão

Cooperativa "O
Problema da
Habitação"

Município de
Gondomar

TAF do Porto

Autorização dada pela CMG para a GALP de Valbom
efetuar descargas de águas residuais na margem do Rio
Douro. Coima entre 60,000,00 € 70.000,00 €.

Ação de responsabilidade civil extracontratual. Pedido de
indemnização no valor de 12,500,00 €.
Fase dos articulados

P0000014

O processo coreu termos com o n.º 2880/13.0BEPRT no
TAF Porto. O n.º 1820/12.1TBGDM era o n.º do
procvesso no Tribunal Judiical onde foi primeiramente
instaurado. A sentença absilveu o município da instância
por renúncia do mandato do Advogado do autor, sem que
este constituísse novo mandatário.

2242/09.4BEPRT
Processo findo.

Relatório de Atividades - Casas da Juventude do Município - Setembro e Outubro de 2016

CASA DA JUVENTUDE DE GONDOMAR
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

1ª Dica - A família é o lugar ideal para a
proteção à saúde.
Para a
construção desta dica, pedimos a colaboração da
Divisão do Desenvolvimento Social da
CMGondomar. A Dra. Liliana Martins, promoveu
junto dos/as jovens uma ação sobre a
importância da família para a proteção à saúde;

2ª Dica - Amar é Respeitar.
Contamos
com a colaboração da psicóloga Joana Lopes da
Divisão de Desenvolvimento Social, que abordou
as questões do género, da violência na relação de
namoro;

3ª Dica - Desporto é Saúde.
Contamos com a participação dos/as jovens da
CJGondomar e que praticam desporto. Estiveram
jovens que praticam karaté, basquetebol, futebol
de onze, futsal, entre outros desportos, e que
Artigo 35º da Carta dos
partilharam com os pares a importância do
De 1 de setembro a 31 de Direitos do Cidadão Europeu desporto, sobretudo na manutenção de uma vida
outubro 2016
- Protecção da Saúde
saudável. Contamos ainda com a presença de
Serviço Educativo / Jovens Cinco Dias Cinco Dicas Para Diogo Santos, treinador de basquetebol de uma
Uma Vida Saudável
das jovens, que a convite da mesma aceitou
partilhar a sua experiência ligada ao desporto;

4ª Dica - "Uma Salada por dia nem sabe o bem
que lhe fazia" e "Uma mão cheia de legumes
por dia nem sabe o bem que lhe fazia".
Foi construida com os talentos dos/as jovens da
CJGondomar, com um gosto especial pela
culinária e que cozinharam respetivamente, uma
salada de massa e um arroz de legumes,
alertando para a importância para as saladas e
para a ingestão de legumes dever ser uma
prática diária;

5ª Dica - Tenha sempre uma garrafa de água à
mão, mantenha vivo o seu coração. Para a
construção desta dica, elaboramos um vídeo
sobre a importância do consumo de água entre
os jovens.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.
O total de participações nesta atividade é 123.

Jogo - Inspirados/as pela saga "Harry Potter",
construímos um jogo de perguntas e respostas,
para ser jogado em grupo.
Cultura e tradições do Reino Oficina - Inspirados/as pela equipa de Gryffindor
De 1 de setembro a 30 de Unido
Jogo: O que tem como lider um animagus, a Professora
Mundo Mágico de J. K.
setembro 2016
MacGonnagal, e que por isso se transforma
Serviço Educativo
Rowling
Oficinas: O
num/numa gato/a, adaptamos uma atividade
Serviço Educativo / Jovens
Mundo Mágico de J. K.
para os mais pequenos que deram vida a um/a
Rowling
gato/a mágico/a construindo um/uma.
Oficina: Símbolos, cores e magia, são o mundo
de Harry Potter que inspiraram a produção de
cadernos, como forma de assinalar o ano letivo.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG e do
Jardim de Infância "Sonho Mágico".
O total de participações nesta atividade é 105.

Sugerido e promovido pelos/as jovens
frequentadores/as da Casa da Juventude de
Gondomar como despedida das férias, foram
feitos vários tipos de bolos. Como estavamos em
quinzena de trabalhar as questões da saúde,
houve na confeção dos bolos a preocupação de
usar adoçante e reduzir a quantidade de açucar
referida nas receitas. Foram confecionados vários
bolos como o bolo Salazar (com pequenas
alterações na receita original), Bolo de Laranja e
Sericaia Alentejana.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.
O total de participações nesta atividade é 76.

A Avenida da Conduta em Gondomar é uma infraestrutura que permite aos gondomarenses a
Artigo 35º da Carta dos
prática de desporto na forma de caminhada,
Direitos do Cidadão Europeu
Dia 13 de setembro de 2016
corrida, no uso da bicicleta, entre outras
Protecção da Saúde
Serviço Educativo / Jovens
atividades desportivas. Os/as utilizadores/as da
Percurso Fotográfico sobre
CJGondomar sairam à rua com as suas máquinas
hábitos de vida saudável
fotográficas e registaram momentos de desporto
neste espaço.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.
O total de participações nesta atividade é 22.

De 12 a 15 de setembro 2016
Serviço Educativo
Serviço Educativo / Jovens

Dia 27 e 28 de outubro de
2016 Serviço Educativo

Atelier de Culinária Doce

Solicitado pelo Colégio Paulo VI, as turmas do 4º
JOGO: A magia do esqueleto
ano, descobriram através de jogos os ossos, os Participação do Colégio Paulo VI.
O total
JOGO: Deltóides e trapézios,
músculos e a pele que constituem o Corpo
de participações nesta atividade é 48.
a magia do equilíbrio
Humano.

Oficinas: Frutos e Cores de
Solicitado pelo Centro Escolar da Lourinha Dias 11, 12 e 13 de outubro
Outono
Oficina: Boavista, a Casa da Juventude de Gondomar, Participação do Centro Escolar Boavista - Lourinha.
de 2016
Frutos, Cores e Sons de
promoveu atividades relacionadas com os sons, O total de participações nesta atividade é 121.
Serviço Educativo
Outono
cores e sabores do Outono.

Dia 18 de outubro de 2016
Serviço Educativo

Solicitado pela EB1 de Gens, a Casa da Juventude
O total
Oficina: À (Há) roda com os de Gondomar, promoveu atividades relacionadas Participação da EB1 de Gens.
com a alimentação, celebrando desta forma o
alimentos
de participações nesta atividade é 39.
Dia Mundial da Alimentação.

No mês dedicado à cultura e tradições belgas,
recuperamos Tintim de Hergé. Carismática figura
criada em 1929, Tintim é definitivamente o
Cultura e tradições da
repórter mais famoso da Europa. Baseado na
Bélgica
Oficina:
De 4 a 31 de outubro
Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar
história o Segredo do Licorne, a CJGondomar,
Serviço Educativo
Les Aventures de Tintim
e da EB1 do Vinhal.
O total de
criou um jogo de imagens relativas a esta história
Serviço Educativo / Jovens Oficina: A melhor de mais de
participações nesta atividade é 81.
e a partir da mesma os/as participantes foram
40 de histórias
convidados a criar novas histórias. Depois de
ouvirmos mais de 40 histórias publicamos no
facebook a "melhor".

Dia 27 de outubro de 2016
Serviço Educativo

Desafio: Serviços de
Gondomar em Maquete

Desafiado o 2º ano da EB1 do Vinhal a escolher
um tema, para a CJGondomar trabalhar com a
turma a três dimensões, "nasceram" maquetes
Participação dos/as utilizadores/as da EB1 do
de serviços que a cidade de Gondomar oferece e Vinhal.
O total de
aos quais os/as cidadãos/ãs podem recorrer
participações nesta atividade é 25.
como a Câmara Municipal, a P.S.P., Correios,
Multiusos, a Escola e o Hospital.

O Geoclube - Associação Juvenil, representado
Artigo 16º da Carta dos
pela Dra. Marta Reis, junto de uma turma de
Direitos do Cidadão Europeu
Participação dos/as utilizadores/as da AtualGest.
restauração da Atualgest, promoveu
Dia 28 de outubro de 2016
- Liberdade de Empresa
O total de participações nesta atividade é 19.
possibilidades de mobilidade na Europa,
Serviço Educativo / Jovens
Ferramentas Criativas para
incluindo o Programa Erasmus+ e o Multiplicador
Navegar na Europa
Eurodesk.

Dia 31 de outubro de 2016
Serviço Educativo / Jovens

Dias 8, 15, 22 e 29 de
outubro
Serviço Educativo / Jovens

1 de setembro a 31 de
outubro
Serviço Educativo / Jovens

Vídeo Halloween

Como forma de celebrar e desejar a todos um
halloween assustador, os/as jovens
Participação dos/as utilizadores/as da CJGondomar.
O total de participações nesta atividade é 21.
utilizadores/as da CJGondomar realizaram um
vídeo de sua autoria.

EUROPA AOS SÁBADOS

Numa parceria com o Geoclube- Associação
Juvenil, durante o mês de outubro, dedicamos os
sábados á descoberta da Europa. Através do
Programa Erasmus + - Serviço de Voluntariado
Europeu, recebemos dois voluntários e a visita de
uma terceira voluntária, que partilharam com
os/as jovens presentes a sua cultura, a sua
gastronomia e o seu conhecimento sobre a
Europa.

Participação dos/das utilizadores/as da CJG.
O total de participações nesta atividade é 96.

Outras Atividades

Esta atividade consiste na utilização de uma
vasta gama de jogos de tabuleiro tais como,
Scrabble, Monopólio, Descobridores de Catan,
Dominó, Bilhar, PS2, entre outros. Nestas
atividades incluimos situações não previstas em
P.A.A. como comemorações de aniversário,
solicitação de trabalhos de expressão plástica ou
artística como dança ou a construção de
determinados objetos, a preparação de cartazes,
separação de materiais, entre outras atividades.

90 utilizações de PS2, num total de 230
utilizadores/as;
121
utilizações de pingue-pongue, num total de 246
utilizadores/as;
157
utilizações de jogos de tabuleiro num total de 661
utilizadores/as;
215 utilizações do
Bilhar, num total de 297 utilizadores/as;
123 utilizações da matraquilhos, num total de 276
utilizadores/as;
Outras
atividades, com a participação de 227
utilizadores/as.
O total de participações nestas atividades é 1937.

de setembro a 31 de outubro / RECEÇÃO / SIJ

Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 2713

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

·Total de utilizadores/as é 69.

RECEÇÃO / SADJ

·Total de utilizadores/as é 497.

RECEÇÃO / Serviço Ed. Jovens

·Total de utilizadores/as é 116.

RECEÇÃO / Espaço lúdico didático

·Total de utilizadores/as é 393.

RECEÇÃO / Cursos informática, workshops e
outras atividades da Casa

·Total de utilizadores/as é 49.

RECEÇÃO / Espaço Internet

·Total de utilizadores/as é 592.

RECEÇÃO / SIP

·Total de utilizadores/as é 9.

De 1 de set

SIJ / Apoio a currículos/ Emprego/Outros

·Total de utilizadores/as é 2.

Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 1727.

De 1 de setembro a 31 de outubro Espaço Internet / 2016

Disponibilização de 9
computadores equipados
com o S.O. Windows

Serviços online - Este serviço os/as disponibiliza
aos/às utilizadoras acesso gratuito à internet e a
todas ferramentas do office.

·Total de utilizadores/as é 2174

Criação de cartão de utilizador/a;

·Total de novos utilizadores/as é 6.

Apresentação e encaminhamento para restantes
serviços oferecidos;

·Total de utilizadores/as é 6

Acesso às sugestões/agenda culturais/ flyers/
etc.

·Total de utilizadores/as é 127

Média diária de utilizadores.

·21 utilizadores/as.

Apoio aos utilizadores/as
nas suas diferentes
solicitações.

Serviços online como a criação de contas de
correio electrónico; criação envio de
documentação através das ferramentas do
Office; acesso às redes sociais; configuração da
rede de pc's pessoais; acesso wi-fi; entre outras
solicitações.

·Total de utilizadores/as é 8

Serviço de cópias e
digitalizações

Impressão de cópias a p/b e cores; digitalização
de documentos, preenchimento de formulários,
entre outros serviços

·Produção de 157 documentos.
·Total de utilizadores/as é 10.

Formação Informática

Jogos Interativos

. Total Formandos/as é 90

Consulta de Periódicos

Consulta de Jornais, Revistas; Consumo de Bar

·Total de utilizadores/as é 225

Manutenção dos perfis de
cada utilizador/a e de cada
posto;

Teste e manutenção de todas as máquinas e
impressoras; Configuração da rede e
manutenção nos 12 computadores da CJG.

·Total de 24.

Apoio nas diversas
actividades na Casa da
Juventude;

Criação de documentos; Apoio ao SADJ; Apoio ao
SIJ; Apoio ao SIP; entre outros.

·Total de 139 ocorrências.

Acolhimento e
encaminhamento dos
utilizadores/as do Espaço
Internet (EI)

Total final de utilizadores/as é 2646
De 1 de setembro a 31 de
outubro | SIP

Consultas e avaliações
psicológicas

Registo de consultas, avaliações psicológicas e
outras atividades.

Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 5.
Durante os meses de setembro e outubro de 2016
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 7091.

O/A responsável

Maria José Luz

CASA DA JUVENTUDE DE RIO TINTO
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

1 de setembro a 31 outubro ESPAÇO INTERNET

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Acolhimento,
encaminhamento e apoio
aos utilizadores/as do
Espaço Internet (EI)

Utilização dos 9 computadores do Espaço
Utilização do serviço público para acesso à Internet
Internet; criação de cartão de utilizador; auxílio
a 984 utilizadores/as;
na criação de contas de correio electrónico,
Registo de 25 novos/as utilizadores/as;
consultas na internet e esclarecimento de todo o
Média diária de 45 utilizadores/as: ;
tipo de dúvidas;

Serviço de cópias e
digitalizações

Produção de cópias - P/B e Cor; Digitalização de Utilização dos serviços por parte de utilizadores/as
documentos; Preenchimento de formulários;
num total de 99 impressões.

Formação Informática

Realização de Cursos de Informática (Iniciação,
Aprofundamento e em computadores portáteis)

Frequentaram a formação em informática 8
utilizadores/as

Utilização da rede Wi-Fi da
Casa da Juventude

1 de setembro a 31 outubro SIJ

Utilização da rede Wi-Fi da Casa da Juventude
nos computadores portáteis pessoais.

Utilizaram este serviço 119 pessoas.

Recepção e encaminhamento dos utilizadores
para o serviço pretendido; apresentação da Casa
da Juventude às pessoas que visitam pela
Receção e encaminhamento
primeira vez; inscrição nas diversas atividades
dos utilizadores
promovidas pela Casa da Juventude; inscrição
para os cursos de informática; inscrição para o
Gabinete de Psicologia.
Este serviço registou 329 atendimentos.
Pesquisa e consulta de
temas relacionados com a
àrea da Juventude

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

18 de setembro - SIJ

Realização de uma ação de sensisibilização para
Ação de sensibilização para jovens relacionado com os hábitos saudáveis de
hábitos saudavéis
higiene, através de jogos tradicionais, com a
participação do enfermeiro José Lima.

Participaram 30 jovens.

1 a 30 de setembro - SADJ

Esta oficina surge no âmbito do tema mensal:
Reino Unido. Tendo como ponto de partida o
imaginário e todos os elementos associados a
O imaginário de Harry Potter Harry Potter os participantes foram convidados a
decorar uma moldura de cartão com uma
varinha mágica, o chapéu, os óculos ou o
cachecol característicos deste personagem.

Participaram na oficina 25 jovens.

1 a 30 de setembro - SADJ

Nesta oficina foram realizados diversos trabalhos
que tiveram como inspiração a bandeira do
Oficina artística "Union Jack"
Reino Unido: ímanes em massa fimo, decorações
para cadernos, bandeirinhas, entre outros.

Participaram na oficina 25 crianças e jovens.

10, 17 e 24 de setembro SADJ

Atividades em família

No mês de setembro a Casa esteve aberta aos
sábados com várias atividades dirigidas a pais e
filhos. Além do Espaço Internet foram
dinamizadas as seguintes oficinas artísticas:
“(Re)cria o teu material escolar”, “De volta à
Medieval: príncipes e princesas” e “O imaginário
de Harry Potter”.

Nos três sábados visitaram a Casa da Juventude
cerca de 8 dezenas de pessoas.

Oficina de culinária: Os
sabores mais famosos da
Bélgica

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

Participaram nesta oficina 86 crianças e jovens.

4 a 31 de outubro - SADJ

Oficina artística:
"Atomomente falando"

Tendo como mote o "Atominum", conhecido
monumento de Bruxelas, foi proposto aos
participantes a criação de esculturas feitas com
bolinhas de massa de modelar e palhinhas de
plástico. Os participantes puderam usar a
imaginação e criar peças únicas pois iam
acrescentando cada vez mais módulos.

Participaram nesta oficina 95 crianças e jovens.

14, 15 e 16 de outubro

Ação de formação sobre
Voluntariado

Esta atividade foi uma iniciativa do Banco Local
de Voluntariado de Gondomar e da Pista Mágica Escola de Voluntariado. A ação decorreu durante
3 dias na Casa da Juventude de Rio Tinto.

A formação teve a participação de 30 pessoas.

1 de setembro a 31 outubro BAR

Bar

Utilização dos serviços do bar; leitura do jornal
diário.

O Bar registou 1435 utilizadores(as).

4 a 31 de outubro - SADJ

1 de setembro a 31 outubro ESPAÇO DIDÁTICO

Espaço Didático

1 de setembro a 31 outubro SIP

Consultas e avaliações
psicológicas
O/A responsável

Este serviço disponibiliza alguns jogos de
Frequentaram o Espaço Didático 185
tabuleiro tais como Scrabble, Monopólio,
utilizadores/as, dos quais usufruiram dos jogos de
Dominó, Party and Company, entre outros, assim
tabuleiro e 119 utilizaram a PS2.
como jogos na PS2.
Registo de consultas, avaliações psicológicas e
Consultas psicológicas individuais: 5
outras atividades
Paula Soares

CASA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DA COVA
PERÍODO REALIZAÇÃO /
PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE /
SERVIÇO

4 a 31 de outubro (SADJ)

4 a 31 de outubro (SADJ)

1 de setembro a 31 de
outubro (Espaço Didático)

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO DA ATIVIDADE / SERVIÇO
PRESTADO

Nesta oficina foi proposto aos participantes a
visualização de um episódio da série de desenhos Participação de 151 alunos e 21 técnicos da EB1 de
Oficina
animados e, posteriormente, a recriação dos
Silverinhos, do JI Estrelas Silveirinhos , do JI O
"Smurf's & Smurfete's"
personagens da mesma com recurso a diversos
Mineiro e do JI do Vinhal.
materiais.
Nesta oficina foi proposto aos participantes
Oficina
descoberta da waffle e chocolate belgas através Participação de 43 alunos e 4 técnicos da EB1 de
"Os sabores mais famosos
da realização de jogos como sopa de letras,
Silverinhos.
da Bélgica"
jogos, etc.
A Casa da Juventude tem à disposição um espaço
didático onde coloca à disposição dos
utilizadores diversos jogos de tabuleiro, bem
Frequentaram o espaço didático um total de 66
Jogos & Consolas
como baralhos de cartas, Dominó, entre outros. utilizadores/as, dos quais 15 nos jogos de tabuleiro;
39 na consola PS3 e 12 na consola Wii.
A Casa disponibiliza também uma consola PS3 e
uma consola Wii com os mais recentes vídeojogos.

1 de setembro a 31 de
outubro (Espaço Internet)

Acolhimento e
encaminhamento dos
utilizadores do Espaço
Internet

Registo de utilização, criação do Cartão de
Utilizador , apresentação e encaminhamento
para os restantes serviços.

Utilização do serviço de acesso à Internet com um
total de 660 utilizadores.
Registo de 4 novos utilizadores.
Média
diária de entradas de 16 utilizadores.

1 de setembro a 31 de
outubro (SIJ)

Receção e encaminhamento
dos utilizadores que se
dirigem à Casa da Juventude
de S. Pedro da Cova

Receção e registo de utilizadores e
encaminhamento para os diferentes serviços.
Apresentação da Casa da Juventude a quem
visita pela primeira vez.

Serviço com um total de 475 atendimentos.
Registo de 4 novos utilizadores.
Média
diária de entradas de 21 utilizadores.

O/A responsável

Hugo Raimundo

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01/09/2016 a 31/10/2016 - Equipa Técnica - CPCJ de
Atendimentos efetuados
Gondomar

Atendimentos aos agregados no âmbito dos
processos de promoção e proteção.

01/09/2016 a 31/10/2016 - Equipa Técnica - CPCJ de
Visitas domiciliárias efetuadas
Gondomar

Visitas domiciliárias aos agregados no âmbito dos
processos de promoção e proteção.

01/09/2016 a 31/10/2016 - Reuniões da Comissão da
Reuniões realizadas
modalidade Restrita;

Reuniões da equipa técnica na modalidade restrita
para apreciação e deliberação dos processos de
promoção e proteção.

7 Reuniões realizadas

01/09/2016 a 31/10/2016 - Reuniões da Comissão da
Reuniões realizadas
modalidade Alargada;

Reuniões da equipa técnica na modalidade alargada
para apreciação do plano da acção e constituição
dos grupos de trabalho.

1 Reunião Alargada

01/09/2016 a 31/10/2016 - Equipa Técnica - CPCJ de
Reuniões realizadas
Gondomar;

Reuniões com as mais diversas instituições no
âmbito do acompanhamento dos processos de
promoção e proteção.

62 Reuniões realizadas

01/09/2016 a 31/10/2016 - Apoio Administrativo CPCJ de Gondomar

Trabalho realizado no âmbito do volume
processual: processos abertos; elaboração
de atas; elaboração de convocatórias;
elaboração de ofícios, faxes, pedidos
de viatura e registos de expediente

Abertura de processos de promoção e proteção;
Elaboração de atas das reuniões da equipa técnica;
Elaboração de todo o expediente no âmbito dos
processos de promoção e proteção; Registo diário da
entrada do expediente dirigido à CPCJG.

283 Atendimentos efetuados
87 Visitas domiciliárias
efetuadas

72 processos abertos; 12 ata;
442 convocatórias; 320
ofícios; 830 faxes/mails; 11
pedidos de viatura; 769
registos de expediente;

01/09/2016 a 31/10/2016 - Apoio Administrativo CPCJ de Gondomar

Receção de sinalizações

01/09/2016 a 31/10/2016

Presenças em Tribunal e/ou Entidades
Policiais

01/09/2016 a 31/10/2016

Ações de sensibilização / formação

11 sinalizações presenciais; 13

Receção de sinalizações presenciais e tefónicas

sinalizações telefónicas

5

"LPP - o que mudou?" - dinamzada pela CPCJ
Jornadas Sociais de Rio Tinto - convite para
participação (oradora)

II

2 atividades dirigidas a Técnicos

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

1

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Setembro e Outubro 2016

Profilaxia da raiva

Profilaxia da raiva

153 animais vacinados

Setembro e Outubro 2016

Identificação animal

Identificação animal

64 animais identificados

Solicitações de serviço

20 pedidos para recolhas
domiciliarias de animais e 138
reclamações de insalubridade , maus
tratos ou de vadiagem

Setembro e Outubro 2016

Pedidos/Reclamações

Setembro e Outubro 2016

Apoio institucional á
Camara Municipal de
Penafiel

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

Setembro e Outubro 2016

Entradas de animais no
CROAG

Setembro e Outubro 2016

Saidas de animais do
CROAG

Setembro e Outubro 2016

Comemoração dia do
Animal

Campanha de adopção no
parque dos Castanheiros

Foram adoptados 2 animais

Setembro e Outubro 2016

Inspecção viatura
transporte e venda de
peixe

Inspecção de viatura de
transporte e venda de peixe

1 viatura inspeccionada

Deram saida do CROAG 108 animais,
Saidas de animais do CROAG 53 por adopção, 6 por devolução ao
detentor e 49 por occisão.

A Médica Veterinária Municipal
Vera Ramalho

2

Deram entrada 118 animais vivos ( 31
capturados na via publica, 3 entregues
para sequestro por mordida, 42
entregues com solicitação de occisão
por motivos justificados e 42
entregues de boa saude) e 47
cadaveres

VERA
CRISTINA
PIRES
RAMALHO

Assinado de forma digital por VERA
CRISTINA PIRES RAMALHO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Autenticação do Cidadão,
sn=PIRES RAMALHO,
givenName=VERA CRISTINA,
serialNumber=BI062190881,
cn=VERA CRISTINA PIRES RAMALHO
Dados: 2016.11.17 15:46:17 Z

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Relatório de Atividades - set e out 2016
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

ATENDIMENTO E ENTRADA
DE EXPEDIENTE

BREVE DESCRIÇÃO
Registos de entrada de expediente

763

Requisições de Serviço_Ambiente

404

Requisições de lixo insólito

899

Requisições de águas negras

130

Requisições Ecofone
Ofícios
OFICIOS E NOTIFICAÇÕES
EMITIDOS

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

3.279
182

Notificaçõe de limpeza de terreno

0

Notificações insalubridade

12

Notificações remoção de viaturas

144

1

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

SETOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS
Recolha e transporte de Resíduos Urbanos
- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética):
• .
.
Kg de Resíduos I dife e iados;
•
.
Kg de o st os o et li os.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem)
•
.
kg de papel/ cartão (Ecopontos: 191.580 kg; IPSS: 8.740 kg; Comércio e
Serviços: 56.860 kg);
Serviço Municipal de Gestão
Recolha total de 11.784.680 kg de resíduos, dos quais: 10.313.720 kg para
•
.
kg de embalagens (Ecopontos: 123.480 kg; Escolas: 0 kg;IPSS: 5.308 kg;
de Residuos Urbanos
valorização energética; 809.800 kg para reciclagem e 660.860 kg para
Comércio e Serviços: 13.782 kg; outras RS: 5.220 kg);
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
valorização orgânica.
•
.
kg de vidro (Ecopontos: 307.520 kg; Escolas: 0 kg;IPSS: 11.263 kg; Comércio e
Serviços: 57.327 kg); Plástico: 1.280.
• Pl sti o: .
kg o
io e se viços .• .
Kg de Resíduos de E uipa e tos
El t i os e Elet ó i os REEE's ; •
kg de esfe ovite; kg de pilhas; l padas: kg;
tinteiros e toner's: 0 kg.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
•
.
kg de o g i os;
.
kg de ve des Ce it ios: .
kg; Out os:
.
kg).
Deposição, recolha e transporte de Resíduos Urbanos
- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética)
•
kg de RU i dife e iados;
• .
Kg de o st os o et li os.
• .
Kg de o st os ve des.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem ):
Serviço Municipal de Gestão • .
Kg de papel/ a t o; .
kg. de vid o; .
Kg de pl sti o; .
kg de etais;
Reciclagem e valorização de um total de 484.480 Kg de resíduos,
de Residuos Urbanos
140 kg de esferovite: 2.680 de tampinhas; 0 kg. de pilhas; 120 Kg de lâmpadas; 12.380 Kg
provenientes da disponibilização de caixas aos municipes.
(ECOCENTROS)
de REEE; 40 kg de tinteiros.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
•
.
Kg de ve des.
- Outros destinos:
• Luso Fi sa:
.
kg de adei as; SOLUSEL:
.
kg de esíduos de o st uç o e
demolição. - Correia & Correia: 600 l de óleos de motores; EGI - Oleos Alimentares
Usados: 1.706,32 kg; Recicla Portugal, SA: 2.220 kg de pneus.
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Serviço Municipal de Gestão
de Residuos Urbanos - Setor
Participação nas reuniões mensais do Grupo Técnico LIPOR/ Câmaras Municipais
de Gestão de Resíduos e
Serviços

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
• A lise do dese pe ho do u i ípio;
• Defi iç o de est at gias e de edidas, o vista i ple e taç o de
ações válidas e fiáveis para o cumprimento das metas do PAPERSU
• Avaliaç o dos i di ado es de dese pe ho
• Avaliaç o do esultado dos p ojetos/ações i ple e tados
• Pa tilha de oas p ti as.
Acompanhamento das ações "Quanto + Separas + Ganhas" e da campanha "
Vamos Começar pela Nossa Casa"

Serviço Municipal de Gestão
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.

• AÇÃO : Ala ga e to da o postage asei a e o u it ia P ojeto
Terra à Terra) nas Juntas de Freguesia de Baguim, Fânzeres, Covelo, Foz do
Sousa, Jovim, Lomba, Medas, Melres, Rio Tinto, S. Cosme, S. Pedro da Cova e
Valbom.
• AÇÃO : I ple e taç o da e olha seletiva po ta-a-po ta o eside ial
no município de Gondomar (multimaterial e orgânicos) com a inclusão de
mais 20 estabelecimentos.
• Eixo III - I e e to da e olha seletiva de RUB - Aç o : I e e to da
recolha seletiva de resíduos verdes: Realização de trabalhos preparatórios
para a implementação de 2 projetos piloto para a RS de Verdes (1) Medas /
Melres (com 2 caixas de 25 m3 em locais confinados); (2) Lomba (recolha de
verdes por deposição em contentores de proximidade, de 800 l);
• Eixo II - I e e to da e olha seletiva ulti ate ial, Aç o Implementação da recolha seletiva porta-a-porta residencial [componente
multimaterial] - Elaboração do Estudo para a implementação do projeto;
• P ojeto de Mo ito izaç o da Re olha Seletiva, apoiado po SIG – e olha de
informação, resposta questionário, esquema de maturidade, sistema
informático e SIG usado no município.

• Co st uç o de u a p oposta de odelo de ta if io t a sve sal a todos os
Participação no Grupo de Trabalho - Sistema Tarifário dos Serviços de Resíduos Urbanos municipios da LIPOR;
• U ifo izaç o de it io de l ulo ue eflita os ustos eais dos
dos Municípios da LIPOR
Serviço Municipal de Gestão
sistemas municipais de gestão de resíduos.
de Residuos Urbanos - Setor
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
BREVE DESCRIÇÃO
PRESTADO
de Residuos Urbanos - Setor
de Gestão de Resíduos e
Serviços
Participação no Grupo de Trabalho dos Regulamentos Municipais de Resíduos Urbanos
dos Municípios da LIPOR

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
• Co lus o do Regula e to de Resíduos U a os, odelo o u aos
municipios da LIPOR (regulamento que traduz as propostas do regulamento
da ERSAR, dos regimes juridicos de RU e do SMGRU vigentes e as metas do
Planos de Ação do PERSU 2020. - Preparação para a audição dos
interessados.

Foi efetuado o corte de vegetação infestante e limpeza em 13 terrenos Municipais:
• Bagui : Rua Mo te Ca tiga; Rua Ivo e Silva;
• Rio Ti to: Rua Mest e Joa ui Pe ei a Ra os, Rua A lia Rod igues, Polidespo tivo de
Carreiros;
Intervenção numa área aproximada de 20.000 m2. Manutenção do bom
• S. Cos e: Rua da Cal o a Rua do Pa aiso; Co ju to Ha ita io al da Fo tela;
estado de salubridade e prevenção do risco de incêndio nos terrenos
Gestão e manutenção de
• S. Ped o da Cova: Rua Belo Ho izo te; Rua Edua do Cast o Ga d a; Rua u a izaç o do municipais.
terrenos e espaços do
Elétrico;
dominio publico e privado do • Val o : Rua Ma uel Mo tei o Mei eles, U a izaç o Põ do Sol, Es ola Ma ues
Municipio
Leitão.
Limpeza dos espaços públicos e apoio a eventos no Largo e anfiteatro do Souto, Festa do
Manutenção do bom estado de limpeza e salubridade dos espaços públicos/
Concelho, Pavilhão Multiusos, Parque Castanheiros e Polis, e cedência de baldes de
triagem de residuos/ recolha seletiva.
recolha seletiva de resíduos, no âmbito dos vários eventos ali realizados.
Recolha de águas residuais
domésticas

Remoção de Lixeiras

Executaram-se 131 pedidos de recolha, com viatura cisterna, dos quais 35 foram
requisitados por entidades (escolas e IPSS).

Esvaziamento de fossas séticas de redes prediais, num total de 193 cargas,
com destino final adequado (ETAR).

Limpeza de 2 Lixeiras:
• S. Ped o da Cova: Ca i hos de a esso ao sa ató io;
• Covelo: Rua das Cavadas.

Manter a limpeza e salubridade dos espaços e terrenos do domínio público e
privado do Município (Remoção de 100 m2 de resíduos de construção e
demolição (RCD), "monstros", e triagem de resíduos urbanos, com deposição
em destinos adequados/licenciados)

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

Disponibilizar as instalações sanitárias ao público, em boas condições de
higiene e salubridade.

Manutenção e conservação
Manter a qualidade da água destas infraestruturas, em boas condições de
dos arranjos urbanísticos
Limpeza e lavagem dos lagos do Souto.
salubridade.
existentes nos jardins e praças
públicas
Deram entrada 68 novos registo; foram efetuadas 143 notificações aos proprietários e
Deteção e remoção de
detentores de encargos das viaturas. Removeram-se 12 veículos abandonados para o
Diminuição do número de veículos abandonados na via pública
viaturas em estado de
Parque Municipal e registaram-se 94 regularizações de processos. Alienação/venda VFV
abandono na via pública
Valorcar: 29 unidades.
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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

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

Colocação placas de sensibilização/proibição de deposição de resíduos: 1 Rua José Régio Sensibilização para a adoção de boas práticas de deposição de resíduos.
Valbom; 1 Rua david Correia Silva c/ Rua da Levada - Rio Tinto.
Colocaçao de Estruturas de Segurança em contentores: 1 Estrada D. Miguel - Fânzeres;
Outros Serviços

Manutenção da segurança dos equipamentos de deposiçao de resíduos

Limpeza de terrenos da Av. Oliveia Martins com a Rua da Igreja e da Avenida 25 de Abril. Manutenção da salubridade e asseio das Festas do Concelho
Remoção de vegetação resultante da limpeza de faixas de gestão de combustivel na
Serra de Santa Iria (Melres)

Medida Preventiva do risco de incêndio - recolha de 100 m3 de verdes num
total de 4 cargas.

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

CH Fontela - s. Cosme; CH Carreiros e CH Areias - Rio Tinto; CH Santa
Bárbara.

GABINETE DE RUÍDO
Relatório de Atividades - set e out de 2016
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Assegurar a prevenção do
Pareceres Técnicos sobre Licenças Especiais de Ruído (L.E.R.)
ruído e o controlo da poluição
sonora de acordo com o
previsto no regulamento geral Fiscalização sobre reclamações de ruído
de ruído
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16

GABINETE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DA NATUREZA
Relatório de Atividades - set e out 2016
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Plano de Educação Ambiental
Projeto "Cientista por um dia"; Teatro de Marionetas e oficina de culinária saudável
Escolas

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Participantes: 2000
5

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Visita de Grupos à Quinta do
Piquenique de dois grupos de escuteiros
Passal
A tesa ato D’ Ou o –
Gondomar 16

Participantes: 100 participantes

Dinamização infantil promovida pelo CEA na Feira de artesanato 2016.

O Ambiente vai às praias

Ofi i as de edu aç o a ie tal – jogos e expe i
4 e 14 anos que frequentam as nossas praias.

Aniversário da Quinta do
Passal

Dinamização de várias atividades no âmbito da comemoração do 3.º Aniversário do CEA,
e t e eles o e o t o o a es ito a Ma uela Mota Ri ei o o o liv o Ja di do a oí is

P ojeto Ho ta po ta

Manutenção das hortas biológicas por parte dos utilizadores

Agenda público
Wo kshop You g Media
Expe ts de Go do a
a 9 de Set.

ias ie tífi as, pa a

Participantes: +/- 260 participantes
ia ças e t e os

Participantes: 77 participantes

Participantes: 164 pessoas

Workshop de guloseimas saudáveis; workshop "Little Chef"; Formação Educador Ambiental
Investigadores de ambiente, desafiaram os jovens de Gondomar a tornarem-se
jornalistas por uma semana e a criarem as suas próprias reportagens. Os temas de
investigação estiveram associados à sustentabilidade ambiental de Gondomar.

Associação animais da Quinta
Workshop de treino e comportamento animal.
vai à Quinta do Passal
N.º Total de visitantes CEA

Participantes: 50 pessoas

Participantes: 200

Participantes: 20 participantes

Participantes: 7 participantes

CEA

Participantes: 633 pessoas
Gondomar, 18 de novembro de 2016
O Chefe de Divisão Desenvolvimento Ambiental

JOSÉ FERREIRA
DIAS
2016.11.18
12:04:00 Z
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DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇÃO
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016
UNIDADE ORGÂNICA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

DESCRIÇÃO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

PROCESSO INQUÉRITO CONCLUÍDO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

PROCESSOS DE INQUÉRITO EM CURSO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ELABORAÇÃO DE PARECERES E
INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO

38 PARECERES E INFORMAÇÕES

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ENVIO DE CONTRATO PARA FISCALIZAÇÃO
PRÉVIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

1 CONTRATO DE EMPREITADA

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ACOMPANHAMENTO DE ESCRITURAS

2 ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

ELABORAÇÃO DE CONTRATOS

INICIO DA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE
CONTRA-ORDENAÇÃO
COBRANÇA DE COIMAS APLICADAS NOS
PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
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

1 PROCESSO INQUÉRITO
2 PROCESSO DE INQUÉRITO EM CURSO

10 CONTRATOS DE EMPREITADA;
6 CONTRATO DE FORNECIMENTO;
13 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1 CONTRATOS DE LOCAÇÃO
57 PROCESSOS CONTRA-ORDENAÇÃO
1 DEPRECADAS
4 352,00€ (QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA
E DOIS EUROS)
85 OFÍCIOS/MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO

27 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

18 PROPOSTAS DE DECISÃO ADMINISTRATIVA,
CORRESPONDENTES A 26 PROCESSOS DE CONTRA
ORDENAÇÃO

GABINETE DE CONTENCIOSO

PAGAMENTOS EM PRESTAÇÃO A DECORRRER 24 PROCESSOS

GABINETE DE CONTENCIOSO

PEDIDOS DE PAGAMENTO DA COIMA EM
PRESTAÇÕES, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS
DE CONTRA-ORDENAÇÃO

4 PEDIDOS DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

GABINETE DE CONTENCIOSO

AUTOS DE INQUIRIÇÃO

2 TESTEMUNHAS NOTIFICADAS E INQUIRIDAS

GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

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

20 PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
26 PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
20 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 18.11.2016

Digitally signed by Alberta Maria
Sousa Martins Almeida Pimentel
Date: 2016.11.18 15:35:23
+00:00
Location: Portugal

Divisão de Desenvolvimento Económico + Gabinete do Empreendedorismo
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Realização e envio de relatório de atividades referente aos meses de
setembro,outubro...(2016).

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Prestação de contas.

Setembro

Relatório de atividades

Setembro

Reuniões de trabalho com vista à planificação de agenda do GG, do
Dinamização do GG.
terceiro trimeste do ano de 2016. Acompanhamento, apreciação e
Planificação do terceiro trimestre avaliação e organização de solicitações recepecionadas, mobilizar ideias
de 2016, para o GG
e energias, para coordenar actividades, com vista ao sucesso das
mesmas.

Setembro

Funcionalidade do serviço

Setembro

Setembro

Contatos efetuados com serviços externos para a realização da formação Melhoria de serviços prestados pelo
em SNC-AP.
Gondomar Goldpark.

Apoio logístico na preparação dos espaços: auditório, salas de formação, Permite a convergência das práticas
de contabilização e avaliação de
Formação em SNC-AP (Sistema e de restauração,para a realização da Formação "Sistema de
Normalização
Contabilistica
para
Administrações
Públicas".
ativos e passivos dos organismos das
de Normalização Contabiltistica
administrações públicas portuguesas.
para Administrações Públicas)
Contatos,organização e seleção das peças de joalheria e ourivesaria.
Apoio logístico na preparação e montagem do espaço para a realização
Mostra de Joalheria e Ourivesaria de "Mostra de Joalheria e Ourivesaria" em parceria com o Centro de
Incubação e Aceleração de Gondomar.

Setembro

Planificação do Showroon

Setembro

Orçamentos

Revelar trabalhos desenvolvidos por
empresas instaladas no Centro de
Incubação.

Concepção do modelo

Mostra de produtos de empresas
incubadas.

Envio de pedidos de orçamentos para diversos materiais e respetivos
procedimentos de aquisição.

Dotar o GG de condições para o bom
funcionamento.

Setembro

Editais espaços comerciais

Planificação e redação de editais, para ocupação dos espaços comerciais Abertura de procedimento concursal.
do G.G.

Setembro

Editais espaços comerciais

Planificação e redação de editais, para ocupação de espaços
industriais(oficinas).

Realização de Audiências

Atendimento e direcionamento para outras ações, desenvolvidas no G.G Prestar esclarecimentos e orientação
nomeadamente, apoio no plano de negócios, apoio no projeto/ideia.
aos munícipes/empreendedores .

Setembro

Setembro

Setembro

Formação

Abertura de procedimento concursal.

Apoio logístico na preparação e montagem das salas de formação, para Gestão dos serviços.
a realização da Formação "Atualização do Software das Piscinas
Municipais".

Reunião de um vasto numero de empresas de diversos ramos de
Receção da Comitiva empresarial atividade, com vista ao envio à CCLB para seleção de interesse.
Contatos e auscultação das empresas do município, para verificação de
da Cãmara de Comércio Lusointeresse. Planificação da visita e logística necessária para a mesma.
Britânica.

Encetação de relações comerciais.

Setembro

Porto Jóia

Promover o Centro de Incubação e Aceleração de Gondomar e as
empresas incubadas.

Criação de rede comercial.

Setembro

RERAE

Divulgação do alargamento de prazo para regularização das atividades
económicas

Informação aos empresários.

Setembro

Filme promocional Miss Diana/
Gondomar

Planificação e programação de locais emblemáticos para filmagem.
Video Promocional Diana Santos Solicitação de autorizações e coordenação de horários para as mesmas. Miss Princess of Globe Portugal

Setembro

Ofertas

Seleção e procedimentos para o envio de ofertas do Município aos
diferentes concursos internacionais nos quais participam as Misses.

Setembro

Cobrança de rendas.

Procedimentos administrativos vários internos, mobilizando diversos
serviços.

Promoção do Município.

Liquidação de rendas do G.G.

Identificação de empresas de diversos setores de atividade para contatos Listagem de empresas.
e eventuais parcerias da CED (Cidade Europeia do Desporto).
Setembro

Analise de dados.

Realização de relatório de avaliação final, para a DGAL, assim como o
preenchimento do certificado de conclusão da avaliação final do PEPAL
5ª edição realizado no DDE.

Conclusão de estágio.

Setembro.

Relatório e procedimentos
PEPAL.

Setembro

Análise das candidaturas

Marcação e deligências para a realização de reunião do Júri de
Incubação.

Seleção de projetos.

Outubro

Alteração de Regulamento.

Proposta para alteração do Regulamento de Funcionamento do Edifício Adaptação do regulamento a novas
Sede do Gondomar Goldpark, coordenação e acompanhamento de todo funcionalidades.
o processo.

Set/Out

Acompanhamento da
formalização de estágio.

Acompanhamento do pedido de estágio e formalizar o protocolo
respetivo com a FLUP, plano de estágio e os respetivos objetivos.

Estágio curricular de aluno da FLUP.

Set/Out

Funcionalidade do serviço

Procedimentos administrativos vários internos, mobilizando diversos
serviços e mapas de presenças.

Agiliação e actualização de
funcionamento.

Set/Out

Manutenção do edificio.

Várias diligências efetuadas para manutençaõ e resolução de problemas Garantir o bom funcionamento do GG.
no GG.

Set/Out

Funcionalidade do serviço

Acompanhamento do pessoal de manutenção nas diversas áreas a
intervir.

Set/Out

Serviço administrativo

Envio de mapa de presenças para os RH (trabalhadores + estágio + CEI) Prestação de informação aos serviços
RH.

Set/Out

Acompanhamento de visitas às
instalações do GG.

Acompanhamento de visitas de potenciais interessados, para
conhecimento e divulgação das instalações.

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.

Outubro

Eventos

Preparação de auditório e salas de formação para a realização de
diversos eventos realizados no GG.

Garantir o bom funcionamento do GG.

Outubro

Planificação do orçamento do
DDE 2017

Programação por rubricas e projetos a desenvolver no ano de 2017 da
DDE e respetivo orçamento.

Contribuição para o orçamento de
2017.

Outubro

Estudo do micro cluster de
gondomar

Recolha e tratamento de dados sobre a história da ourivesaria em
Apresentação de estudo sectorial.
Gondomar. Pesquisa de documentos, livros e trabalhos dentro da área da
ourivesaria.

Outubro

Incubação

Acompanhamento de processos no IEFP de empresas incubadas.

Garantir o bom funcionamento do GG.

Criar novos postos de trabalho e abrir
ao mercado a empresa.

Prestação de serviços de incubação.

Outubro

Outubro

Outubro

Base de Dados

Actualização de contactos e inclusão de novas empresas na Base de
Dados.

Actualização de Base de Dados.

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 base 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.
Reuniões de trabalho - campanha
Identificação de estabelecimentos para recolha de imagens, integrando
de Natal
as "Misses" Gondomar, com o intuito de criar apresentação promocional
da campanha. Organização logística da campanha, definição de critérios,
objectivos e publicitação da mesma.

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.

Efetuar a ficha ténica e template do evento. Envio para aprovação do
Vereador e posteriormente para a Comunicação divulgar. Divulgação do
workshop via mail para a nossa base de dados. Atendimento e
esclarecimento de questões dos empreendedores interessados.
Articulação com a ANJE na base de dados das inscrições. Apoio logístico
na montagem e desmontagem do auditório do GG e mesa oratória. Apoio
na receção e encaminhamento dos participantes bem como no parque de
estacionamento. Apoio e encaminhamento dos participantes no final da
sessão. Desmontagem da sala.

Visa proporcionar o
desenvolvimento de competências
de liderança pessoal e gestão de
marcas.

Apoio ao Workshop "Tu és uma
Marca"

Divisão de Aquisições e Contratação Pública
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01.09.2016 a 31.10.2016

Ajuste Direto Simplificado

Consulta de
mercado/elaboração de
requisição

Foram elaboradas 596 requisições.

01.09.2016 a 31.10.2016

Ajuste Direto

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 26 processos de
ajuste direto.

01.09.2016 a 31.10.2016

Concurso Público

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 3 processos de
concurso público.

A Chefe de Divisão
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Dra. Manuela Silva

DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Gabinete Rede Social

Reunião de preparação dos Grupos de Ajuda Mútua do +CUIDAR

Presença na sessão - 1
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 2. Informação sobre a concertação
e articulação entre o Atendimento Integrado e a Rede Local de Intervenção
Social (RLIS) no Município de Gondomar; 3. Avaliação do trabalho
desenvolvido no 1.º semestre de 2016 no âmbito do Plano de Ação do
CLAS´’G, e agilização dos grupos de trabalho para o 2.º se estre do a o; 4.
Outros assuntos de interesse.

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G

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

Participação na reunião para articulação do Gabinete de Atendimento Integrado de Valbom com a RLIS, nas instalações da Junta de Freguesia
de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Presença na sessão - 1

Participação na 3.ª sessão do GAM de Rio Tinto, no Centro Cultural de Rio Tinto.

Presença na sessão - 1

Ação de formação inicial para Voluntários, no âmbito do BLV de Gondomar, nas instalações do antigo liceu Martim Fernandes

Presença na sessão - 1

Participação em reunião no Território de Fânzeres no âmbito das Cantinas Sociais, para articulação relativa à colaboração no transporte e
entrega das refeições disponibilizadas a pessoas/ famílias mais carenciadas.

Presença na sessão - 1

Reunião para operacionalização do Programa PsicoEducativo no âmbito do +CUIDAR, no território de Fânzeres

Presença na sessão - 2

Participação na reunião sobre a iniciativa Sentir o D'Ouro

Presença na sessão - 2

Colaboração na iniciativa Sentir o D'Ouro no âmbito da realização de inscrições em Gondomar (S. Cosme), Jovim, Rio Tinto e Covelo

Presença na sessão - 2

Participação na reunião sobre a medida Garantia Jovem, no Centro de Emprego de Gondomar

Presença na sessão - 1

Reunião de trabalho no âmbito da CED 2017, no Multiusos de Gondomar

Presença na sessão - 1

Participação na reunião de preparação para a iniciativa Sentir o D'Ouro; Participação na reunião de serviço da Divisão de Desenvolvimento
Social

Presença na sessão - 2

Participação na iniciativa Sentir o D'Ouro no âmbito do acompanhamento aos participantes, de Gondomar (S. Cosme); Foz do Sousa; São
Pedro da Cova; Fânzeres; Baguim do Monte e Valbom

Presença na sessão - 2

Participação no seminário "Do Mito à Vardá" no âmbito das comemorações da Semana Contra a Pobreza e a Exclusão Social

Presença na sessão - 1

Participação na ação de sensibilização "Quem se Importa", no âmbito das comemorações da Semana Contra a Pobreza e a Exclusão Social

Presença na sessão - 1

Participação na reunião de concertação entre a RLIS e o AI, na Biblioteca Municipal de Gondomar

Presença na sessão - 1

Participação na 4.ª sessão do GAM de Gondomar, no Auditório Municipal de Gondomar

Presença na sessão - 1

Participação nas II Jornadas Sociais de Rio Tinto, organizadas pela CSF de Rio Tinto, no Centro Social da Paróquia de Rio Tinto

Presença na sessão - 1

Reunião de Coordenadoras da Divisão de Desenvolvimento Social

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;

De 1 de Setembro de 2016 a 31 de
Outubro de 2016/ Desenvolvimento
Social/ Gabinete Rede Social

Preparação da Ação de Formação Inicial em Voluntariado, a realizar nos dias 15, 21 e 22 de setembro;
Elaboração de proposta de alteração ao Regulamento Interno do BLV de Gondomar;
Elaboração de proposta para a Casa do Voluntariado do Município de Gondomar;
Operacionalização do Plano de Ação do CLAS'G - definição do plano de ação para o 2.º semestre de 2016;
Agilização de procedimentos para prossecução da operacionalização do +Cuidar no Municipio de Gondomar: território de Fânzeres e Gondomar (S. Cosme);
Operacionalização dos Grupos de Ajuda Mútua no âmbito do +Cuidar;
Preparação do Programa PsicoEducativo para cuidadores informais de pessoas idosas;
Elaboração de Co trato Progra a de Apoio Po tual à Cruz Ver elha Portuguesa – Delegação Porto/Matosi hos;
Elaboração de Informação Interna no âmbito do Apoio Pontual às entidades que colaboraram na confeção de refeições - Fornecimento de Refeições aos Agentes de Proteção Civil envolvidos no combate aos Incêndios Florestais ;
Divulgação da abertura de candidaturas no âmbito do Programa Escolhas, a projetos de cariz experimental e inovador;
Recolha de dados estatísticos para a Querer Ser - Associação para o Desenvolvimento Social e para o Centro Social de Soutelo no âmbito das suas candidaturas ao Programa Escolhas - projetos de cariz experimental e inovador;
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.

Divulgar informação pertinente pelos parceiros do CLAS'G.

Elaboração do Relatório Estatístico das Atividade da Divisão de Desenvolvimento Social do 1º Semestre de 2016 - setembro e outubro de 2016;
Verificação dos Indicadores do +Família relativos aos meses de agosto e setembro de 2016;
Verificação dos Indicadores do Social+ relativos aos meses de setembro e outubro de 2016;
Tratamento do expediente nas ausências do Manuel Morais - setembro e outubro de 2016;
Elaboração dos Materiais de suporte para o Tarifário Especial da Água, nomeadamente: Brochura; Ficha de Candidatura; Anexo 1; Documento Interno (avaliação da candidatura); Declaração de Compromisso (para documentos em falta) - setembro e outubro de
2016;
Elaboração da Nova Ficha de Candidatura ao + Habitação - outubro de 2016;
Manutenção/Atualização dos Guias de Recursos Sociais de Gondomar e da AMP - setembro e outubro de 2016;
Colaboração em articulação com o Gabinete de Gestão de Projetos na organização da Semana de Luta Contra a Pobreza e Exclusão Social - outubro de 2016;
Apoio informático ao +Família e ao Social+ - setembro e outubro de 2016.
Gabinete de Desenvolvimento Social e Intervenção Comunitária
Processos em acompanhamento

Número de processos: 283

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

Atendimento social

Atendimentos: 266

Visitas Domiciliárias

Número de visitas domiciliárias: 111

Deslocações e Acompanhamentos

Número de deslocações e acompanhamentos:100

Articulações / Contactos telefónicos (entidades / munícipes)

Número de articulações: 619

Realização de informações sociais, processuais e internas:

Número de Informações 32

Triagens

Número de triagens: 11

Consultas Psicológicas

Número de consultas: 41

Relatórios de Intervenção Psicológica

Número de relatórios efetuados: 4

Consultas de Psicologia

Número de Famílias Apoiadas : 11
Articulação com outra endtidades 25

Banco de Recursos

"Namoro - Amar é Respeitar"

Técnico 1
Sessão : 1
Participantes: 20

"Família, um lugar ideal para a proteção à saúde"

Técnico 1
Sessão : 1
Participantes: 20

"O Essencial da Economia Pessoal"

Técnicos: 4
Sessões: 4
Participantes: 49

Encontro com Pais -

Técnico: 2
Sessões: 9
Participantes: 12

Sessões de Sensib ilização

Reunião Equipa /coordenação /divisão
De 1 de Setembro de 2016 a 31 de
Outubro de 2016/ Desenvolvimento
Social/ Programa + Família

Presença em reuniões: 5

Reuniões SIP

Presença em reuniões: 0

Reuniões
Reuniões com outras entidades

Presença em reuniões: 7

Reuniões do NLI

Presença em Reuniões: 2
Técnico 2
Sessão : 8
Participantes: 11

Programa Mais Cuidar

Ações de Prevenção Seletiva

Projeto THE AM - Formação Especializada em Direito Crianças

Atendimento Social Descentralizado

Atendimento Social (Alto concelho)

Processos instruídos: 7
número de C.H.: 26

Intervenção nos Espaços +Família

Atendimentos: 138
Participação na Iniciativa Sentir d'Ouro
Projeto THE AM - Formação Especializada em Direito Crianças

III Congresso dos Psicólogos
1

Frequência de ações de formação
II Jornadas de Rio Tinto

1
Nova Lei da CPCJ
1
Atendimento social
Número de atendimentos: 9

GAI S. Pedro Cova + Fânzeres + Valbom
Processos instruídos

Número de processos: 9
Atualização da Base de Dados do Prgorama +Família - Introdução de novos pedidos de acompanhamento/ Cessação de processos em acompanhamento /
Atualização da Base de Dados do Programa Idade d'Ouro, Inscrições de novos membros no Idade d'Ouro,
Número de registos: 1620
Realização de expediente administrativo diverso, arquivo, desmaterialização, criação de bases de dados, criaçãoda base de dados para o Tarifário Especial
da Água, apoio no expediente da Rede Social e Gabinete Gestão de Projetos, Social+, Gestão MyDoc

Serviços Administrativos/ Expediente Geral

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

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.
Atendimento do/a munícipe que se encontra em situação de carência sócioeconómica no sentido de avaliar possibilidade de instrução do processo no
âmbito do Programa Social +( Eixos + Alimentação e + Saúde). Caso não
Avaliação da situação socio-economica e abertura de processo social à luz do
Regulamento.

Triagens

Atendimentos sociais
Instrução de processos sociais

De 1 de setembro a 30 de
outubro/Desenvolvimento
Social/Programa Social +

Número de triagens efetuadas - 223

Número de atendimentos sociais - 125
Número de processos instruídos - 102

Cessação de processos

Cessação de processos no âmbito do Eixo + Alimentação.

Número de processos cessados - 7

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 - 8

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

Número de reuniões realizadas - 1

Reuniões da DSS

Articulações 47

Publicação do resultado das candidaturas no âmbito do + habitação 1ª fase 2016

Candidaturas deferidas: 281 e indeferidas: 44 e inválidas: 5

Colaboração nas inscrições e acompanhamento no Programa " Sentir D`Ouro"

7 colaboradores

Fundos de Emergência

deferidos: 13 e indeferidos:1

Participação no Projeto + Cuidar

2 técnico do Social +

Participação nas II Jornadas Sociais de Rio Tinto

3 técnicos e 1 administrativo

Partcicipação na Acção de Sensibilização: Acolhimento de Refugiados

1 técnico

Colaboração na entrega de vales no âmbito do eixo + Alimentação

Colaboração na entrega de vales nos vários territórios

Gabinete de Gestão de Projetos

Normas de Funcionamento do Multivalências Rio Tinto

Elaboração de proposta de NORMAS DE FUNCIONAMENTO CEDÊNCIA E
UTILIZAÇÃO DO Espaço GONDOMAR MULTISOCIAL

Número de documentos produzidos: 1

II JORNADAS SOCIAIS DE RIO TINTO

Presença nas JORNADAS: 2

Participação em Congressos, seminários, workshop's e formações
AMP-ROTEIRO
FORMATIVO VALOR+ Sénior.

Número de ações formativas: 6

De 1 setembro de 2016 a 31 de outubro de
2016/ Divisão de Desenvolvimento Social/
Gabinete de Gestão de Projetos

Reuniões de Equipa

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

Projetos de Inovação Social

Consultoria no âmbito da dinamização de projetos de inovação social.

Fundos Europeus Estruturais de Investimento - Portugal 2020

Atualização do documento de trabalho relativo às medidas anunciadas no âmbito do
Portugal 2020.

Programa Idade D'Ouro - Iniciativa SENTIR D'OURO

Implementação de todas as dinâmicas inerentes à Iniciativa SENTIR D'OURO

Dinamização do Programa "Idade D'Ouro"

Explicitação sobre o Programa Idade D'OURO e inscrição de munícipes

Idade D'OURO ATIVA

Elaboração das Normas de Funcionamento "IDADE D'OURO ATIVA" Planeamento de
atividades no âmbito da Dinâmica Idade D'OURO Ativa

Espaços Idade D'OURO

Dinamização da organização e operacionalização do Regulamento relativo aos
Espaços Idade D'OURO

“CONHECER”
os empreendimentos de habitação social municipal

Número de reuniões: 8

Reuniões de trabalho: 2

Número de pesquisas efetuadas diariamente.

Número de documentos atualizados: 5

Número de documentos produzidos;
número de reuniões efetuadas;
diversas;
número de participantes inscritos:6870.

número de articulações efetuadas com atividades

Número de inscrições efetuadas: 1111

Número de documentos Produzidos;
Número de documentos produzidos;

Número de reuniões realizadas.

número de reuniões efetuadas;
número de reuniões.

número de articulações;

Pré-teste/Aplicação do Questionário por Entrevista e reformulação do mesmo Instrumento de recolha de informação para "CONHECER" os empreendimentos de
habitação social municipal.

Número de documentos produzidos:1

Semana Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social

Apoio à organização ao Programa Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social

Número de reuniões efetuados; número de contactos efetuados; Número de emails enviados; Número de ações organizadas e
dinamizadas

Banco Local de Voluntariado

Articulação com o BLV para ações formativas em voluntariado

Número de ações: 2

Organização de expediente administrativo diário, assim como produção de
documentos.

Número de expediente organizado; número de documentos produzidos.

Actualização da base dados Idade D'Ouro

Número de atualizações

Envio dos cartões Idade D'Ouro

Número de ofícios/cartões enviados

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

Divulgação/Acesso de informação.

Atendimento de procura ativa de emprego

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

número de atendimentos: 568

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: 18

Integrações no mercado de trabalho

Concretização de vínculo contratual de trabalho.

N.º de concretizações: 3

Sessões de informação coletiva

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: 536

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.

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

Divulgação/Acesso de informação.

Serviços Administrativos

De 1 de setembro de 2016 a 31 outubro de
2016 / Desenvolvimento Social / Gabinete
de Inserção Profissional

Serviços Administrativos

Divisão De Educação Formação e Emprego
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - Equipa Multidisciplinar
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

1 a 9 de setembro

Festa de Abertura do Ano Letivo 2016/2017

Retificação da proposta para reuniao de
Câmara

Permitir a realização da Festa de Abertura do Ano
Letivo e a entrega dos Prémios de Excelência
Municipal

6 de setembro

Reunião de Trabalho

1 a 14 de setembro

Programa de Educação Financeira "No
Poupar está o Ganho!", em parceria com a
AMP

Reunião de trabalho no âmbito da
organização do I Congresso Internacional de
Atividades e Terapias Assistidas por animais
Divulgação do projeto pelos Agrupamentos
de Escola e receção de candidaturas das
turmas participantes

Permitir a realização do Congresso

Possibilitar a implementação do Programa de
Educação Financeira em oito turmas de 3º ano do
municipio

Reunião de trabalho na EB2,3 Frei Manuel
Santa Inês, com a Sr.ª Vereadora, membros
da Direção entre outros, para análise de
Permitir a implementação de estratégias/projetos
problemáticas e verificação de possiveis
do GADE junto dos alunos referenciados pela
estratégias/projetos a implementar na Escola,
escola.
de forma a dar respostas a algumas
problemáticas existentes nos alunos.

15 de setembro

Reunião de Trabalho

1 de setembro a 22 de setembro

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

Retificação da proposta para Reunião de
Câmara do projeto piloto do GIS

Permitir a realização do GIS e do projeto piloto
com os alunos do 7º ano de 3 Agrupamentos de
Escolas do Municipio

Reunião de Equipa da ELI (Equipa Local de
Intervenção Precoce)

Reunião de trabalho onde se planifica o
trabalho a realizar na ELI.

Permitir o adequado funcionamento da ELI.

1, 8, 15, 22, 29 de setembro

Recolha de informação da criança;
Acolhimento de crianças referenciadas à ELI Esclarecimento e informação aos pais sobre a
dinâmica da ELI.
Avaliação das crianças acolhidas na ELI

1, 5. 6, 7, 8, 13, 15, 22 e 29 de
setembro

Acompanhamento de crianças e familias

Festa de Abertura do Ano Letivo 2016/2017

14 de setembro

15 de setembro

Dar inicio ao processo de acompanhamento e
adequar as respostas à criança.

Avaliação, em equipa, das competências das Determinar se as crianças apresentam os critérios
crianças
de elegibilidade para integrarem a ELI
Elaboração / execução do Plano Individual de
Intervenção Precoce (PIIP)

Atingir os objetivos previstos no PIIP

Divulgação do evento junto dos
Agrupamentos de Escola, Escola não
agrupada e Escolas do ensino privado do
Municipio

Permitir a realização da Festa de Abertura do Ano
Letivo

Envio da ficha de inscrição para os
Agrupamentos de Escolas, a ser entregue aos
Permitir o percurso pelo Municipio com os novos
professores que lecionam pela primeira vez
professores e um almoço de receção
no Município e que pretendam participar no
percurso pelo Concelho e no almoço

Prémios de Excelência Municipal

Solicitação dos dados dos alunos Prémios de
Excelência Municipal

Permitir a entrega dos Prémios de Excelência
Municipal aos melhores alunos dos fins de ciclo,
das escolas publicas e privadas do Municipio

Reunião com o Núcleo de Supervisão Técnica
da ELI

Discussão de casos, orientações técnicas

Reflexão, orientação adequação das práticas de
intervenção

16 de setembro

Programa de Educação Financeira "No
Poupar está o Ganho!", em parceria com a
AMP

20 de setembro

Reunião de Trabalho

23 de setembro

Programa de Educação Financeira "No
Poupar está o Ganho!", em parceria com a
AMP

29 de setembro

Conselho Geral

30 de setembro

Dia das Bandeiras Verdes

setembro

Recolha de dados através dos Agrupamentos

Possibilitar a implementação do Programa de
Educação Financeira em oito turmas de 3º ano do
Selecção das escolas a integrar o programa
municipio; Possibilitar a participação do municipio
de educação finaceira e no estudo de
no estudo de Medição do Impacto Social do
Medição do Impacto Social do programa;
Porgrama "No Poupar está o Ganho!", da FPCEUP,
comunicação à AMP das turmas selecionadas
com 8 turmas do 3º ano (4 grupo experimental e 4
grupo de control)

Reunião entre as coordenadoras dos
Gabinetes GADE/GISE/GEAS com o Sr.
Adjunto, Dr. Luis Lobo

Permitir o bom funcionamento dos serviços.

Reunião de trabalho do programa "No Poupar Possibilitar a implementação do Programa de
está o Ganho!", na Fundação Dr. António
Educação Financeira em oito turmas de 3º ano do
Cupertino de Miranda
municipio
CG é o órgão de direção estratégica
responsável pela definição das linhas
orientadoras da atividade da escola,
assegurando a participação e representação
da comunidade educativa

Representação da Autarquia

Articulação com o serviço de transportes para
Permitir a deslocação dos alunos das escolas
a disponibilização de autocarros para a
participantes e vencedoras das Bandeiras Verdes
deslocação de alunos/professores a Aveiro
a Aveiro para receberem as referidas bandeiras
Recolha de necessidades relativa ao nº de
assistentes operacionais pré_escolar

Permitir aferir as necessidades dos agrupamentos
no que concerne ao nº de assistentes
operacionais no pré-escolar

Contacto com a empresa Criação Livre para
elaboração de um cartaz e os convites para a
Festa de Abertura e os diplomas para os
alunos vencedores do Prémios de Excelência
Municipal
Organização e preparação de toda a logística
referente à Festa de Abertura do Ano Letivo
2016/2017 e aos Prémios de Excelência
Municipal

1 de setembro a 21 de outubro

Planificação da Festa de Abertura do Ano
Letivo 2016/2017 - Contacto com a divisão do
Desporto para agendamento do evento,
marcação do espaço e solicitação de apoio
material e técnico; contacto com a divisão do
Protocolo para solicitação de material;
Contacto com a divisão da Informática a
solicitar material técnico; Contacto com a
divisão do Ambiente para solicitar vasos
decorativos; Contactos com a Divisão dos Permitir a realização da Festa de Abertura do Ano
Festa de Abertura do Ano Letivo 2016/2017 e
Transporte; Contacto com o CCD, para
Letivo e a entrega dos Prémios de Excelência
Prémios de Excelência Municipal
abertura de um bar no Multiusos de
Municipal
Gondomar

Reuniões de trabalho com a equipa GADE
para distribuição de tarefas e organização da
Festa de Abertura do Ano Letivo

Contacto com os Apresentadores do evento
Elaboração de um guião para os
apresentadores
Criação de um vídeo dos diversos projetos da
Educação

Planificação da Festa de Abertura do Ano
Letivo 2016/2017
Receção das participações dos Agrupamentos
de Escolas e das Escolas privadas na Festa de
Abertura do Ano Letivo

Receção das grelhas dos alunos Prémios de
Excelência Municipal enviados pelos
Agrupamentos de Escolas, Escola não
Agrupada e Escolas Privadas do Município

14 de setembro a 18 de outubro

Prémios de Excelência Municipal

Verificação dos dados enviados pelos
Agrupamentos de Escola, Escola não
Agrupada e Escolas do ensino privado
relativamente aos alunos dos Prémios de
Excelência Municipal

Permitir a elaboração e ordenação de um quadro
de honra e a entrega dos Prémios de Excelência
Municipal aos alunos vencedores

Permitir a entrega dos Prémios de Excelência
Municipal aos alunos vencedores

Elaboração de uma listagem ordenada dos
Prémios de Excelência Municipal

setembro e outubro

Eco Escolas

Recolha de interesses junto dos
Agrupamentos no que concerne às Escolas
que pretendem integrar o programa no ano
letivo 2016-2017

Permitir a comparticipação da inscrição das
escolas no Programa Eco Escolas

Elaboração de proposta para reunião de
Câmara
Elaboração de proposta para reunião de
Câmara
Elaboração de cartaz de divulgação do
Projeto
Elaboração do "Passaporte das Profissões"
Outubro

A Câmara e as Profissões vão à Escola

Envio da ficha de inscrição aos Jardins de
infância
Recolha de inscrições e elaboraçãode
cronograma de atividades do mês de
Dezembro

Proporcionar o conhecimento de diversas
profissões e a sua importância para a
comunidade, despertando a curiosidade e a
valorização das profissões dos pais, avós e
familiares das crianças, bem como das instituições
em que trabalham.

Reunião de trabalho para articulação de
atividades/instituições
Procedimento de comparticipação de
manuais escolares

Outubro

Outubro

Manuais Escolares

Carta educativa

Permitir que seja realizada a todos os
agrupamentos a transferência de verbas
Receção das faturas/guias dos Encarregados acordadas para a aquisição dos manuais escolares
de educação dos alunos que beneficiam desta aos alunos do 2º, 3º, e 4º anos de escolaridade
medida de cada agrupamento de escolas
Recolha de dados relativo ao número de
alunos e caracterização dos estabelecimentos
de ensino do município
Elaboração do 2º relatório de monitorização
da Carta Educativa

Festa de Abertura do Ano Letivo 2016/2017
6 de outubro

6 e 7 de outubro

Reunião com os técnicos da Divisão do
Turismo para reavaliar o percurso da visita
dos professores pelo Municipio

Atualização de dados no que concerne à rede
escolar do Município e atualização da carta
educativa.

Permitir o percurso pelo Municipio com os novos
professores e com os professores reformados

Programa de Educação Financeira "No
Poupar está o Ganho!", em parceria com a
AMP

Reunião de trabalho do programa "No Poupar Possibilitar a implementação do Programa de
está o Ganho!", na Fundação Dr. António
Educação Financeira em oito turmas de 3º ano do
Cupertino de Miranda
municipio

Orçamento

Elaboração de documento de orçamento para
Permitir que sejam contempladas rubricas
2017 dos programas em implementação/ a orcamentais para o desenvolvimento dos projetos
implementar pelo GADE
do GADE.

7 de outubro

13, 20, 27 de outubro

Articulação com os serviços AMUT

Estabelecimento de parceria com a AMUT
para divulgação de sessões de Reiki e de
orientação vocacional para os alunos das
escolas do concelho

Permitir a divulgação dos serviços da AMUT a
todos os agrupamentos de escolas do concelho e
permitir a calendarização de atividades para a
comcemoração do Dia Internacional das Cidades
Educadoras

Reunião de Equipa da ELI (Equipa Local de
Intervenção Precoce)

Reunião de trabalho onde se planifica o
trabalho a realizar na ELI.

Permitir o adequado funcionamento da ELI.

Recolha de informação da criança;
Acolhimento de crianças referenciadas à ELI Esclarecimento e informação aos pais sobre a
dinâmica da ELI.
Avaliação das crianças acolhidas na ELI

Dar inicio ao processo de acompanhamento e
adequar as respostas à criança.

Avaliação, em equipa, das competências das Determinar se as crianças apresentam os critérios
crianças
de elegibilidade para integrarem a ELI

Acompanhamento de crianças e familias

Elaboração / execução do Plano Individual de
Intervenção Precoce (PIIP)

Atingir os objetivos previstos no PIIP

13 de outubro

Reunião de Trabalho

Reunião de trabalho com a Associação
Gondomar Cultural de forma a iniciar os
procedimentos para a realização do
Programa Escola em Férias + Criativa, na
interrupção letiva do natal

Permitir a realização do Programa Escola em
Férias + Criativa, para cerca de 400 alunos na
interrupção letiva do natal

13 de outubro

Reunião com o Núcleo de Supervisão Técnica
da ELI

Discussão de casos, orientações técnicas

Reflexão, orientação adequação das práticas de
intervenção

10 de outubro

Reunião de Trabalho

Reunião de trabalho com a Lusoinfo

Permitir a agilização de procedimentos para a que
a plataforma fique operacional.

11 de outubro

Conselho Geral de AE de Pedrouços

CG é o órgão de direção estratégica
responsável pela definição das linhas
orientadoras da atividade da escola,
assegurando a participação e representação
da comunidade educativa

Representação da Autarquia

11 de outubro

Reunião de Trabalho

Reunião entre as coordenadoras dos
Gabinetes GADE/GISE/GEAS com o Sr.
Adjunto, Dr. Luis Lobo

Permitir o bom funcionamento dos serviços.

14 de outubro

Ficha técnica do evento Festa de Abertura do
Ano letivo

Elaboração da ficha técnica da Festa de
Abertura do Ano Letivo a realziar em 22 de
outubro de 2016

Permitir a planificação do evento e controlo dos
custos associados ao mesmo.

10; 12, 13,20, 24 e 27 de outubro

14 de outubro
Festa de Abertura do Ano Letivo 2016/2017

Envio de convite da Festa de Abertura aos
diretores dos Agrupamentos de Escolas,
Escola não agrupada e Escolas do ensino
Divulgação da Festa de Abertura do Ano Letivo de
privado do Municipio, aos membros do
Executivo Camarário, membros da Vereação, modo a permitir a participação dos interessados
Delegado regional DSR-Norte, Presidentes
das Juntas de Freguesia e Presidentes das
Associações de Pais
Divulgação do cartaz da Festa de Abertura na
página da Autarquia e no facebook
Distribuição dos cartazes e dos convites por
todas os Jardins de infância e escolas básicas
e secundárias, públicas ou privadas do
municipio

17 de outubro a 19 de outubro

20 de outubro

Conselho Municipal de Educação

Reunião de trabalho

Divulgação da Festa de Abertura do Ano Letivo de
modo a permitir a participação de toda a
comunidade escolar

Análise dos assuntos:Atualização da Carta
Educativa; Designação do representante do
Conselho Municipal de Educação no Conselho
Municipal da Juventude; Definição de
procedimentos no âmbito da eleição dos
representantes do pessoal docente da educação
Pré-Escolar, dos Ensinos Básicos e Secundários
dos estabelecimentos de ensino públicos do
Município.

Elaboração de cartaz de divulgação do evento
outubro

Convenção Multidisciplinar de Educação

Elaboração do portefólio de apresentação da
Convenção Multidisciplinar de Educação de
2017
Divulgação da listagem de ordenação final
dos Prémios de Excelência Municipal na
página da Autarquia

De 18 a 20 de outubro

Prémios de Excelência Municipal

Contacto com os alunos vencedores do
Prémio de Excelência Municipal e convite à
participação na Festa de Abertura do Ano
Letivo
Contacto com a empresa Criação Livre para
elaboração dos diplomas e vouchers para os
alunos vencedores do Prémios de Excelência
Municipal

20 de outubro

20 de outubro

21 de outubro

22 de outubro

Participação no I Encontro do Programa
I Encontro do Programa Cidades Amigas das
cidades Amigas das Crianças para
Crianças - Unicef
implementação do programa no Municipio de
Gondomar
Reunião com os Diretores dos Agrupamentos
de Escolas do Município

Prémios de Excelência Municipal

Festa de Abertura do Ano Letivo 2016/2017

Reunião de trabalho

Permitir a divulgação do evento

Divulgação dos alunos vencedores do Prémio de
Excelência Municipal

Permitir a entrega dos Prémios de Excelência
Municipal aos alunos vencedores

Permitir a implementação do Programa no
Municipio de Gondomar
Organização de procedimentos transversais aos
vários agrupamentos de escolas

Comunicação à Divisão da Contabilidade dos
alunos vencedores do Prémio de Excelência
Permitir o pagamento dos Prémios de Excelência
Municipal do 1º e 2º ciclo e envio dos
Municipal aos alunos vencedores
repetivos recibos a serem assinados aquando
do respetivo pagamento
Realização da Festa de Abertura do Ano
Letivo, com as atuações dos diferentes
Agrupamentos de Escolas, Escola não
Agrupada e Escolas de Ensino Privado do
Municipio

Proporcionar a toda a comunidade uma Festa de
Abertura do Ano Letivo, dando a conhecer os
projetos/iniciativas desenvolvidas e a desenvolver
no municipio pelo pelouro da Educação

Entrega dos Prémios de Excelência

Premiar os melhores alunos de fim de ciclo a nivel
municipal.

Proporcionar a toda a comunidade uma Festa de
Apresentação dos projetos desenvolvidos e a
Abertura do Ano Letivo, dando a conhecer os
desenvolver pelo GADE.
projetos/iniciativas desenvolvidas e a desenvolver
no Municipio pelo pelouro da Educação

24 de outubro

Cartaz "Escola em Férias + Criativa"

25 de outubro

Programa de Educação Financeira "No
Poupar está o Ganho!", em parceria com a
AMP

Pedido de elaboração de cartaz à Criação
Permitir a divulgação do programa junto dos
Livre para a realização do Programa Escola
agrupamentos de escolas e dos alunos das escolas
em Férias + criativa a realizar na interrupção
do concelho
letiva do natal
Sessão de Abertura do programa na
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda

GIS (Gabinete de Intervenção para o sucesso) Divulgação do projeto nos Agrupamentos de
- projeto piloto
Escola envolvidos

Representação da Autarquia
Permitir a realização do GIS e do projeto piloto
com os alunos do 7º ano de 3 Agrupamentos de
Escolas do Municipio

26 de outubro

26 de outubro

Dia Municipal da Igualdade de Género

Articulação com o serviço de transportes,
policia municipal e o Agrupamento de Escolas
de Rio tinto

Permitir o desenvolvimento de atividades no
âmbito da comemoração do dia municipal da
igualdade

Unesco - Rede Global das Cidades de
Aprendizagem

Envio de flyer com os projetos mais
emblemáticos do municipio para integração
num dossier que irá ser produzido pela Rede
Global das Cidades de Aprendizagem da
Unesco no congresso a realizar na China

Dar a conhecer as boas práticas do Municipio de
Gondomar a todos os membros da Rede Global
das Cidades de Aprendizagem

27 de outubro

27 de outubro

Reunião do Grupo de trabalho da Rede
Territorial Portuguesa das Cidades
Educadoras

Conselho Geral

28 de outubro

Dia Internacional das Cidades Educadoras

Setembro e Outubro

WEB Relógio

Setembro e Outubro

MGD

Setembro e Outubro

Gestão do Email- Divisão de Educação

Reunião do grupo de trabalho, Odivelas sobre
Permitir dar continuidade aos trabalhos realziados
a temática da participação, com os
por este grupo no âmbito da implementação de
municipios de Almada, Braga, Odemira, Loulé
projetos enquanto Cidade Educadora
e Odivelas
CG é o órgão de direção estratégica
responsável pela definição das linhas
orientadoras da atividade da escola,
assegurando a participação e representação
da comunidade educativa

Representação da Autarquia

Permitir que a AICE - Associação Internacional das
Elaboração e envio de mensagem do
Cidades Educadoras, divulgue no dia 30 de
Municipio de Gondomar sobre a importância
novembro - Dia Internacional das cidades
de Gondomar ser cidade educadora,
educadoras a mensagem do Municipio de
ressaltando a importância da autarquia para a
Gondomar para todos os membros da Rede e para
construção da mesma.
restante comunidade.
Validações das ausências dos funcionários do
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Educacional.

Permitir a validação da assiduidade dos
funcionários

Verificação de todo o expediente do GADE - Permitir o bom funcionamento dos serviços assim
equipa multidisciplinar
como dar resposta a todas as solicitações

Análise, tratamento, encaminhamento e
resposta do expediente remetido ao
gabinete.

Melhor encaminhamento dos assuntos relativos à
Divisão de Educação.

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Educacional - Equipa Escolas
setembro / outubro

setembro / outubro

Tratamento do expediente; comunicação /
Análise, tratamento e encaminhamento do
Encaminhamento dos assuntos colocados ao
articulação com os Agrupamentos de Escolas expediente, e receção e estabelecimento de
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
e outras entidades
contactos telefónicos
Educacional
Pedidos de material /equipamentos/serviços
destinados aos Estabelecimentos Escolares
ao Setor de Compras; encaminhamento da
requisição para a Firma; confirmação do
Material / Equipamentos / Serviços
Apetrechamento dos estabelecimentos de ensino
serviço; confirmação da fatura. Afetação do
material das escolas que encerraram, de
acordo com os pedidos.
Divulgação do Programa Percursos D'Ouro
junto dos Agrupamentos

setembro

Percursos D'Ouro
outubro

1 a 15 de setembro
Atividades de Enriquecimento Curricular

19 de setembro

20 de setembro

setembro / outubro

Programa de visitas destinado aos alunos do 1º
ciclo do ensino básico ao Concelho de Gondomar,
distribuido por 8 percursos diferentes, nas várias
freguesias.

Percurso 1 – Visita à Sede do Concelho. RealizouReceção das inscrições e agendamento das
se 1 visita, num total de 53 alunos
visitas; durante o mês de outubro de 2016
realizaram-se 2 visitas de estudo, envolvendo
Percurso 4 - Visita a Gondomar, Valbom e Jovim.
99 alunos, sendo assim distribuídas:
Realizou-se 1 visita, num total de 46 alunos
Receção e análise das candidaturas;
Publicação de listas de ordenação e
convocatória para entrega de horários;
entrega de horários; Apresentação nos
Agrupamentos e início dos contratos dos
professores

Colocação de Professores tendo em vista o
desenvolvimento das AEC no 1º ciclo do ensino
básico

Início de funções dos Professores

Projeto Expressões no Pré - Escolar

Início de funções dos Professores

Os alunos de todos os Jardins de Infância
usufruem de aulas de Expressão Motora e
Expressão Musical, por parte de professores
externos.

Atividades de Animação e de Apoio à Família

Desencadeamento do procedimento tendo
em vista a aquisição de serviços para
colocação de animadores nos JI

Colocação de Animadores para o
desenvolvimento de Atividades de Animação e de
Apoio à Família nos Jardins de Infância do
Município

setembro / outubro

Criação de Curriculum Local

Continuação da elaboração da plataforma
através do tratamento, recolha e envio de
informações para a empresa envolvida;
realização de várias reuniões preparatórias.

Criação de uma plataforma para alunos, escolas,
encarregados de educação e autarquia, de acesso
e troca de informações

Gabinete de Gestão de Equipamentos e Recursos

10 de outubro a 24 outubro

Entrega de convites e cartazes em todas as
escolas e jardins de infância. Colaboração na
Colaboração na Festa de abertura ano letivo
recolha e montagem de equipamento
solicitado e entrega do mesmo, após o
evento.

Colaboração para o bom desenvolvimento do
evento.

Tratamento do expediente; comunicação / Análise, tratamento, encaminhamento e
articulação com os Agrupamentos de Escolas resposta do expediente remetido ao
e outras entidades
gabinete.

Melhor encaminhamento dos assuntos relativos
aos estabelecimentos de educação e ensino, da
competência da CMG.

Reparação/manutenção de computadores e
outros equipamentos, nas Escolas e Jardins
de Infância em todas as escolas, aproveitando
a entrega de convites para a festa de
Manutenção de equipamento informático e
abertura de ano lectivo. Algumas assistências
instalações de net.
feitas aquando da visita e outras anomalias
feitas depois nas visitas marcadas de rotina.
Todos os pedidos registado no MGD foram
resolvidos.

Permitir o funcionamento adequado dos
equipamentos para as atividades educativas e
administrativas, nomeadamento a inserção dos
dados na Plataforma do Sistema Integrado de
Gestão e Aprendizagem (SIGA).

Acompanhamento dos pedidos de mobilidade
interna até decisão final.

Pessoal Não Docente

Acompanhamento e informação sobre os
pedidos de pessoal não docente dos
agrupamento de escolas.
Apoio à colocação de candidatos do
"Contrato Emprego-Inserção", por
agrupamento de escolas, considerando as
necessidades das várias escolas.
Reparação das unidades de tratamentos de ar
dos vários estabelecimentos.

setembro e outubro

Análise de pedidos diversos e instrução dos
mesmos para submeter a despacho superior.
Análise das solicitações dos Agrupamentos de
Escolas e elaboração das requisições internas,
Reparação e manutenção de equipamentos se tal for necessário.
dos estabelecimentos escolares.
Colaboração com os vários setores municipais
no sentido de aferir as capacidades internas
de dar satisfação às solicitações dos
Agrupamentos de Escolas.

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

Acompanhamento da prestação de serviços
de reparação dos sistemas de intrusão em
várias escolas.
Verificação dos pedidos de obras, análise e
orçamentação para decisão superior.
Visita a várias escolas para verificação de
trabalhos de conservação e reparação.
Avaliação das obras das instalações escolares Medição de pavilhões gimnodesportivos,
e proposta de novas edificações ou arranjos. salas e balneários.
Recolha de dados para estudo energético na
EB Jovim e Foz do Sousa e EB Sec. À Beira
Douro.
Elaboração de projeto de reabilitação e
conservação no âmbito do PDCT;

Permitir a elaboração de projecto para futuras
obras de beneficiação.
Permitir a candidatura ao financiamento no
âmbito do PDCT.

Gabinete de Formação e Emprego

Setembro/Outubro

Quartas - feiras / sessão de motivação para a
empregabilidade - Procura ativa de emprego.

Participação de 24 pessoas- Construção de
Currículo, e apresentação de candidaturas a
ofertas de emprego.

Festa de Abertura do Ano Letivo 2016/17

Entrega de Certificados aos funcionários das
escolas do nosso Município

Formação e Outras Iniciativas

Setembro/Outubro

Setembro/Outubro

Atendimento ao Munícipe

Reuniões e Seminários com Centros de
Formação e Empresas

Atendimento e integração de 102 munícipes
no Contrato de Emprego e Inserção para as
escolas do nosso Município.
Atendimento a 142 munícipes à procura de
orientação e respostas de emprego e/ou
formação;

Até à data do corrente ano, 333 pessoas foram
orientadas para trabalho em empresas, projetos
CEI, formação ou projetos de negócio próprio;

Receção e organização de currículos para
enviar às empresas

Envio de currículos para empresas: lar de Idosos
Gondomar ;Restauração; empresas de trabalho
temporário; O Colchete.

Reunião no CINDOR

Preparação de formação e entrega de
certificados

Reunião CED 2017

Preparação do plano de formação da Cidade
Europeia do Desporto 2017

Reunião IEFP Porto

Centro de Formação IEFP - Porto Entrega de
certificados de formação

Envio de currículos e marcação de
entrevistas para candidatos nas empresas.

Solicitação de candidatos a trabalho nas
empresas, Leroy; de trabalho temporário; Corte
Inglês; Hospital Escola; Colégio do Porto ; Lar
Desabrochar; Decathlon; Sitel

DIVISÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO / setembro e outubro 2016
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Corte de relvados, limpeza do lago e recolha dos resíduos das papeleiras.

Gestão e Manutenção do
Parque Urbano da Quinta das Eliminação de fugas no sistema de rega do Parque.
Freiras
Limpeza e manutenção de pista de corrida, dos campos de ténis, do Polidesportivo, e dos
equipamentos de apoio à prática desportiva e de lazer (balneários e casas de banho).
Gestão e manutenção do
Multiusos Parque Municipal

Corte da vegetação herbácea; remoção de infestantes.
Substituição de torneiras de fontanários.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manutenção do bom estado de conservação das
áreas verdes, numa área aproximada a 3ha.
Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
rega;
Redução dos consumos de água.
Manutenção e limpeza dos equipamentos
desportivos e de recreio do Parque.
Manutenção do bom estado de conservação do
Parque, numa área aproximada a 1ha.
Manutenção da operacionalidade dos fontanários;
redução do consumo de água.

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

Manutenção do Património
Arbóreo

Gestão e manutenção dos
espaços verdes envolventes à
linha do Metro

Deteção e reparação de várias fugas de água nos sistemas de abastecimento de água às Hortas
Comunitárias da Quinta do Passal.

Reencaminhamento de águas pluviais; reabilitação de
espaço verde.
Reparação de equipamentos para os usufrutuários
das hortas comunitárias.

Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários de Gramido.

Reparação de equipamentos de utilização pública.

Abate de palmeiras no Conjunto Habitacional da Giesta, em Valbom.

Controlo fitossanitário de pragas.

Abate de árvores na antiga EB1 de Tardariz, em S. Pedro da Cova.

Manutenção do património arbóreo.

Instalação de sistemas de drenagem de águas em Ribeira de Abade, Valbom.

Corte de relva e manutenção dos canteiros, com limpeza de infestantes, nas zonas da Levada, da Rot. Manutenção do bom estado de conservação e
de Rio Tinto, da Lourinha, das Perlinhas, da Campainha, da Rot. de Baguim do Monte, da Carreira, da aspeto das áreas adjacentes à linha do Metro, numa
área aproximada a 10ha.
Venda Nova e da Rot. de Fânzeres.
Raparação de fuga de água no sistema de rega do jardim da Rotunda das Piscinas Municipais.

Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
rega;
Redução dos consumos de água.

1

ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manutenção dos espaços
verdes do Monte Crasto

Gestão e manutenção de
outros espaços verdes

BREVE DESCRIÇÃO
Manutenção e limpeza de caminhos e clareiras com remoção resíduos verdes e de infestantes.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Melhoria do estado de conservação dos caminhos,
zonas de estar e espaços verdes, numa área
aproximada de 0,8ha.

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
Manutenção do bom estado de conservação dos
Manuel Guedes, jardins da envolvente à Biblioteca e Auditório Municipal, Multiusos, Rotunda do
jardins intervencionados.
Rotary, Casa da Juventude e Piscina Municipal, de Gondomar (S. Cosme).
Remodelação dos jardins do Mercado da Areosa, em Rio Tinto.

Reintegração e enquadramento paisagístico de novos
equipamentos.

Ajardinamento da Rotunda da Rua 25 de Abril, em Gondomar (S. Cosme)

Reenquadramento paisagístico de espaços novos.

Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários do Largo do Souto e do
Multiusos Parque Municipal, em Gondomar (S. Cosme).

Manutenção da operacionalidade dos sanitários
Manutenção e reparação de
públicos;
sistemas de rega /
Reparação/eliminação de fugas dos sistemas de rega da Rotunda das Piscinas Municipais de Rio Tinto, Redução dos consumos de água.
abastecimento de água
da Rotunda da Estrada D. Miguel (c/ IC29) e do Multiusos, em Gondomar (S. Cosme).
Instalação de pontos de abastecimento de água no recinto das Festas do Concelho
Gestão do Horto Municipal
Empréstimo de vasos
ornamentais

Multiplicação de plantas por estacaria;
Envasamento de plantas;
Manutenção de vasos ornamentais.
Cedência, a titulo de empréstimo, de 367 vasos ornamentais para a decoração/ornamentação de
eventos em espaços e instituições do Município.

Dotação do recinto de fesas de condições de higiene
adequadas.
Produção própria de plantas para a renovação e
construção de espaços verdes. Redução dos custos
com aquisição de plantas.
Embelezamento de eventos diversos.

O responsável
FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA
CASTRO SANTOS
2016.11.18 16:13:47 Z

Flávia Castro Santos
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DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

De 01/09/2016 a
31/10/2016

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Emissão de Guias

Emitidas 3.483 guias de
receita

Atendimentos
Administrativos

Efetuados 4.675 atendimentos

Emissão de
documentos

Para que os moradores
procedam ao pagamento dos
respetivos débitos de renda,
bem como, dar resposta a
todas as solicitações dos
munícipes.

Elaboração de Mapa de
Controle Mensal da cobrança
Cessão de Créditos
de rendas no âmbito da
Cessão de Créditos
Resolução / encaminhamento
Atendimentos da
de diversas problemáticas
Equipe de Intervenção
referentes aos Conjuntos
Social
Habitacionais.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
O.T. .
, €
R.O. - .
, €
Valor cobrado por transferência
an ária:
.
, €

32 - Notificações,
136 - Ofícios de débitos,
35 - Circulares e Convocatórias;
235 - Ofícios de caráter geral;
Realizadas 215 diligências.

Gestão do processo em articulação
com a Divisão Económica e
Financeira

Realizados 1.718 atendimentos

Diligências efetuadas
pela Equipe de
Intervenção Social

Tratamento dos pedidos
efetuados pelos moradores
nos Conjuntos Habitacionais.

Efetuadas 3.351 diligências

Tratamento processual

Dada resposta a diferentes
solicitações dos moradores.

Tratamento de 1.218 processos
sobre diferentes assuntos

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

De 01/09/2016 a
31/10/2016

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Pedidos de Habitação

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

Atualização dos
pedidos de habitação
em regime de
arrendamento apoiado

No âmbito do Novo Regime de
Arrendamento Apoiado,
procedeu-se à atualização e 50 famílias atualizaram a situação
registo de fichas de inscrição socioeconómica e habitacional
com a constituição do
agregado familiar, situação

Deslocações
domiciliárias

Para efeito de conhecimento
da realidade habitacional,
quanto às carências do
concelho de Gondomar,
efetuam-se deslocações
domiciliárias, com o objetivo
da caraterização, social,
económica da familia e a
tipificação do alojamento

85 deslocações domiciliárias

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

De 01/09/2016 a
31/10/2016

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Acompanhamento/
atualização de pedidos
de habitação Informações
socioeconómicas e
habitacionais das
famílias

Relatórios elaborados no
seguimento das visitas
domiciliárias/atualização de
processos/atendimentos

Entrega de
documentos

Receção de documentos para
instrução dos pedidos de
140 agregados procederam à
habitação (BI, NIF, recibos de
entrega de documentos
vencimentos, documentos
judi iais…)

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

Procedeu-se à realização de 135
relatórios

Procedeu-se a 545 esclarecimentos
presenciais ou telefónicos

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

oficios e emails

Minuta e envio de ofícios a
informar sobre o ponto de
situação do pedido, pedido de
Procedeu-se ao envio de 1200
documentos para
oficios
formalização ou atualização,
indeferimento do pedido,
et …

Expediente

Análise e tramitação do
expediente recebido,
requerimentos, faxes,
informações internas,
processos, deliberações

329

Realojamentos em
habitação social

analise/calculo de
renda/celebração de contrato
de arrendamento/entrega de
chave

14

Atendimentos de
audiência Chefe de
Divisão
De 01/09/2016 a
31/10/2016

BREVE DESCRIÇÃO

57

Registo de pedidos de
audiência realizados quer no
serviço quer na Divisão de
Pedido de audiência
Atendimento Municipal.
Registaram-se 72 pedidos de
com Responsavel pela Posteriormente, anexa-se o
audiência
Divisão de Habitação pedido de habitação com
informação atualizada, se for
o caso, para agendamento da
audiência.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Atendimento telefónico e
registo
de
anomalias
referentes
às habitações
sociais. Encaminhamento para
o setor técnico de obras para
verificar/reparar

Foram recebidas cerca de 323
chamadas das quais: 67 são
insistências, 195 são pedidos de
reparação e os restantes referentes
ou a pedidos de material ou outro
tipo de questão.

Atendimentos
Registo de novos pedidos de
Foram registados 57 novos pedidos
reparação/material
e
de material.
insistências

Atendimento presencial dos Cerca
de
31
atendimentos
arrendatários queixosos.
efetuados ao balcão.

De 01/09/2016 a
31/10/2016

Compilação das informações
recolhidas e respetivo
encaminhamento aos
responsáveis.

Foram reencaminhadas 195 fichas
de reparação.

Receção e expedição de
correspondência e
documentos.

Foram encaminhados: 378 MGDs e
250 emails.

Emissão de
documentos

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Receção e expedição de
correspondência e
documentos.
Correspondência/Enca
minhamento de
Encaminhamento de
Informação
informação relativa à gestão e
manutenção dos imóveis
sociais a entidades exteriores.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Rececionados e emitidos 441
documentos

Efetuados 160 encaminhamentos.

Expedição e registo de entrega
de material requisitado pelos
Entrega de material e arrendatários para
Foram efetuadas 34 entregas de
verificação da sua procederem à reparação das
material.
suas habitações. A vistoria é
aplicação.
realizada 2 meses após a
entrega

Verificação no local da
anomalia reportada pelos
arrendatários via
telefone/presencial aos
serviços.

De 01/09/2016 a
31/10/2016

Vistoria dos Imóveis
Sociais

Foram verificadas, por este serviço,
cerca de 220 anomalias referentes
quer a novos pedidos quer a
insistências.

Vistoria de imóveis em todo o
Parque Habitacional para
registo de possíveis anomalias Foram efetuadas 15 vistorias.
e eventual necessidade de
intervenção.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Vistoria de habitações de
modo a proceder-se ao
realojamento de novos
arrendatários e antigos com
pedido de transferência.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Foram realizadas cerca de 30 idas ao
local para mostrar habitações aos
arrendatários com processos de
primeiro realojamento, processo de
transferência ou de entregas de
chave.

Preparação e elaboração da
documentação
necessária,
segundo o Código dos
Contratos
Públicos,
para
proceder à contratação de Elaborados 2 novos processos.
Elaboração de
empreitadas de obras de
Contratos de
recuperação/manutenção dos
Empreitadas de Obras imóveis pertencentes ao
Públicas nos Conjuntos município.
Habitacionais
De 01/09/2016 a
31/10/2016

Elaboração de autos de
receção provisória e definitiva Foram elaborados 20 autos.
após respetiva vistoria.

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

Coordenação e fiscalização de
A decorrer em 2 empreitadas, cerca
empreitadas em habitações
sociais adjudicadas a
de 30 habitações.
empresas externas.

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO E OUTUBRO 2016
POLÍCIA MUNICIPAL
PERÍODO
SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO
DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Fiscalização de trânsito

Fazer cumprir as normas do Código da
Estrada e Regulamento de Sinalização
de trânsito

96 Autos de C.O.

Pagamentos de
Contraordenações

As receitas provenientes dos autos de
CO a nível do Código da Estrada

2.634,27€

Fiscalização Via pública

Verificação da venda ambulante,
publicidade, obras e ocupação da via
pública no Município

8 Autos de Notícia
diversos

Fiscalização de outras normas
legais/regulamentares
Notificações / Comunicações

SETEMBRO/OUTUBRO
2016

Ambiente

Outras situações

Eventos

Ocorrências registadas

Expediente

Fiscalização de Estabelecimentos,
Medidas Cautelares e Ambiente
Realização de notificações ou
convocatórias de natureza
administrativa
Viaturas em manifesto estado de
abandono

6 Autos de Notícia
47 Recebidos
45 Cumpridos
17 Participações
14 Processos de
remoção

Colaboração com diversas Entidades e
Departamentos desta Edilidade

22 Situações registadas

Participações diversas

57 Situações
Participadas

A Polícia Municipal esteve presente e
colaborou em eventos realizados neste
Município
Diariamente é efetuado o registo de
serviço realizado pelos Agentes da
Polícia Municipal

31 Eventos

1071

Ofícios

142

Pesquisas à CRA - Conservatória do
Registo Automóvel

217

Criação de Processos no MGD

77

DPCS

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO E OUTUBRO 2016
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
PERÍODO
SERVIÇO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Incêndios urbanos: apoio na análise de
estrutura e necessidade de alojamento

2 Incêndios

Incêndios rurais: apoio no posicionamento
de meio e comportamento de fogo

0 Incêndios

Árvores de risco: avaliação do risco

3 Processos

Desabamento de estruturas e queda de
elementos de construção: avaliação do
risco

2 Processos

Movimentos de massa: avaliação do risco

2 Processos

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Ocorrências

Ocorrências

Cheias/Inundações: apoio na reposição da
normalidade

2 Ocorrências

Queda de estruturas para a via pública:
apoio na reposição da normalidade

1 Ocorrência

Patrulhamento/Vigilância

42 Patrulhamentos

Sinalização

5 Limpezas/Sinalização

Prevenção a atividades
Animais
humanas
SETEMBRO/OUTUBRO
Manutenção
de
caminhos
2016
Florestais/proteção a frentes de fogo
Manutenção/recarga de extintores dos
edifícios camarários

Estados de
ALERTA/SIOPS

Aviso à população e estados de alerta
especial

84 Processos (vespas)
1.5 Km
Executado
3 Avisos risco de incêndio
florestal
1 Comunicado hidrológico
Vigilância Florestal (30/09):
Patrulhamento: SMPC
Vigilância armada: Sapadores
Florestais
2 Postos de vigia: Varziela e
Ramalde

POM 2006

PPI Nº 2/2016 Incêndios Florestais

Planos Operacionais

Triangulação e ataque
musculado às ocorrências de
incêndio

PLANOM Nº 2/2016 – Caderno 3/Festas
Execução
Do Rosario
301900SET16/092400OUT16

PLANOM Nº 2/2016 - Caderno 1/Noite
Execução
031900SET16/040500SET16
Branca
PLANOM Nº 2/2016 2/Concerto Tony Carreira

Caderno

Execução
111900SET16/120200SET16
DPCS

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO E OUTUBRO 2016
PLANOP Nº 7/2016 – Wild Challanger
Execução
081100SET16/141100SET16
Gondomar 2016
PLANOP Nº /2016 – Simulacro RA-MIOLE
Simulacros

Reuniões
Planeamento

Reuniões
institucionais

Formação

Ações de
sensibilização

Simulacros:
Hipermercado Continente/ S. Cosme
Colégio Madre Isabel Larrãnaga
Reunião de preparação de Simulacro:
Colégio Madre Isabel Larrãnaga
Reuniões preparação de PLANOM Nº2
Avaliação Festas do Concelho
131430OUT16
Tabula de Comandantes
272130OUT16

Elaborado, a executar
2 Simulacros
2 Relatórios de simulacro
1 Reunião
4 Reuniões
1 Reunião
Relatório de Avaliação das
Festas do Concelho
1 Reunião
Avaliação DECIF

Seminário
Qual a Floresta que
precisamos , organização Ordem dos
Engenheiros

6 Horas
1 Participante

Divulgação de Período Critico de Incêndios
Florestais. 1 Julho a 30 Setembro

20 Mupis e 5 Mupis GT

Exposição itinerante Vespa Velutina

Exposta em 2 Juntas de
Freguesia
3 Reuniões institucionais

Projetos Conjuntos

Parque Serras do Porto

2 Reuniões entre Serviços
Elaboração de proposta de
trilhos pedestres

Projeto recuperação do incêndio do Passal

Submissão de candidatura

O Chefe de Divisão de Proteção Civil e Segurança
ARTUR MANUEL GONÇALVES MAGALHÃES TEIXEIRA
2016.11.15 15:19:45 Z

_________________________________________
(Dr. Artur Teixeira)

DPCS

Divisão da Intervenção Educacional e Saúde
Gabinete de Intervenção Social Escolar
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Receção e análise das candidaturas,
enviados pelos Agrupamentos de
Permite a autorização do carregamento dos
Escolas/Escolas, para análise e atribuição
passes aos alunos
de subsídio de transporte escolar
Transportes Escolares
Requisição mensal de passes às
empresas, para os alunos do ensino
básico , incluídos no processo de
transportes escolares.
Faturação de Refeições escolares
consumidas pelos alunos
Fornecimento de Refeições

Análise e verificação dos consumos de
refeições de cada aluno a frequentar os
Jardins de Infância e o 1º Ciclo

Atribuição de 503 passes escolares, que
resulta numa comparticipação pela
autarquia de €19 917,65, durante o mês de
setembro, aos alunos residentes no
Concelho.
Permitir o pagamento da comparticipação
das refeições pelos pais ou encarregados de
educação
Permitir a cobrança das 67 009 refeições
escolares fornecidas durante o mês de
setembro

Manutenção da plataforma SIGA
Faturação do Alargamento de Horário

Alargamento de Horário

Plataforma SIGA

Faturação EUREST

Análise e verificação dos consumos
lanches das crianças que frequentam os
Jardins de Infância, durante o mês de
setembro. Foram consumidos 16 066
lanches
Manutenção da plataforma SIGA
Introdução de dados para transição de
ano. Correção de ficheiros enviados
pelos AE. Atualização de dados. Gestão
de dívida.
Verificação da fatura emitidas pela
empresa EUREST, do número de lanches
servidos nos Jardins de Infância do
Concelho, durante o mês de junho;

Permitir o pagamento da comparticipação
pela fruição do alargamento de horário

Permite a marcação, por parte dos
Agrupamentos de Escolas, das refeições e
registo de assiduidade

Pagamento das faturas de Refeições à
Empresa EUREST

Envio das fatura para a Divisão
Financeira e Contabilidade da Autarquia
para pagamento à empresa.

Setembro

Faturação EDUBOX

Verificação da fatura emitidas pela
empresa edubox, do número de
mensagens enviadas durante o mês de
julho
Envio das fatura para a Divisão
Financeira e Contabilidade da Autarquia
para pagamento à empresa.

Pagamento das faturas à Empresa EDUBOX

Atendimento aos agrupamentos

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

Atendimento aos municípes

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

Arquivo de expediente

Arquivo de documentação e organização
do expediente

MGD

Arquivo de documentação e organização
do expediente registado no MGD

Organização do expediente

Receção e análise das candidaturas,
enviados pelos Agrupamentos de
Permite a autorização do carregamento dos
Escolas/Escolas, para análise e atribuição
passes aos alunos
de subsídio de transporte escolar
Transportes Escolares
Requisição mensal de passes às
empresas, para os alunos dos ensinos
básico e secundário, incluídos no
processo de transportes escolares.
Faturação de Refeições escolares
consumidas pelos alunos
Fornecimento de Refeições

Análise e verificação dos consumos de
refeições de cada aluno a frequentar os
Jardins de Infância e o 1º Ciclo

Atribuição de 723 passes escolares, que
resulta numa comparticipação pela
autarquia de €31 750,05, durante o mês de
outubro, aos alunos residentes no Concelho.
Permitir o pagamento da comparticipação
das refeições pelos pais ou encarregados de
educação

Permitir a cobrança das 101 589 refeições
escolares fornecidas.

Manutenção da plataforma SIGA
Faturação do Alargamento de Horário

Alargamento de Horário

Análise e verificação dos consumos
lanches das crianças que frequentam os
Jardins de Infância, durante o mês de
outubro. Foram consumidos 25 069
lanches

Permitir o pagamento da comparticipação
pela fruição do alargamento de horário

Manutenção da plataforma SIGA

Plataforma SIGA

DGEstE / DSRN

Introdução de dados para transição de
Permite a marcação, por parte dos
ano. Correção de ficheiros enviados
Agrupamentos de Escolas, das refeições e
pelos AE. Atualização de dados. Gestão
registo de assiduidade
de dívida.
Candidatura ao apoio financeiro do
Programa de Generalização do
Permite o pagamento à Autarquia do Apoio
fornecimento de refeições escolares aos
Financeiro do Ministério da Educação
alunos do 1.º CEB, para o ano letivo
16/17

Outubro

Auxílios económicos para o 1.º CEB

Faturação EUREST

Tratamento do processo respeitante à
Permite a transferência de verbas para os
2.ª fase de Auxílios Económicos,
Agrupamentos de Escolas de forma a
atribuindo a cada AE, em função dos
dquirirem o material escolar para os alunos
alunos e seu escalão,as verbas
carenciados.
necessárias para a aquisição de material
escolar e suplemento alimentar.
Verificação da fatura emitidas pela
empresa EUREST, do número de
refeições servidas nas escolas durante o
mês de julho;
Envio das fatura para a Divisão
Financeira e Contabilidade da Autarquia
para pagamento à empresa.

Pagamento das faturas de Refeições à
Empresa EUREST

Atendimento aos agrupamentos

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

Atendimento aos municípes

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

Arquivo de expediente

Arquivo de documentação e organização
do expediente

MGD

Arquivo de documentação e organização
do expediente registado no MGD

Organização do expediente

Gabinete de Educação Ambiental e Saúde
IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/ PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/ SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Reuniões com o Senhor Adjunto de
Apoio à Vereação – Dr. Luís Lobo

Reuniões de trabalho

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Reuniões de equipa semanais

Reuniões de trabalho

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Reuniões de equipa técnica Projeto GIS

Reuniões de trabalho

Cumprimento das diligências necessárias ao
bom funcionamento dos serviços

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Preparação e Dinamização da Atividade
que assinala a Comemoração do Dia
Mundial da Alimentação - “Alimentação
saudável: a escolha certa”

Proposta

Sensibilização para a importância de uma
Alimentação Saudável

Adesão à rede de Municipios Saudáveis

Adesão fundamentada à Rede Portuguesa de
Municípios Saudáveis

Divulgação junto da rede de contactos

Sensibilização da população para a dádiva de
sangue

De 01/10/2016 a 31/10/2016

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Formalização da Intenção de adesão à
Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis
Divulgação de Colheitas de Sangue, em
colaboração com a Associação de
Dadores de Sangue de Gondomar

Diligências necessárias ao bom
funcionamento dos serviços
Diligências necessárias ao bom
funcionamento dos serviços

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Avaliação e validação das ementas, no
âmbito do fornecimento de refeições

Análise e reajuste das ementas

Disponibilizar a todos os alunos de EB1 e JI
uma alimentação saudável, equilibrada,
variada e completa

De 01/10/2016 a 31/10/2016

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

Visitas de supervisão / Contactos

Melhoria do funcionamento do
fornecimento de refeições

De 01/10/2016 a 31/10/2016

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

Visitas / Inspeções

Cumprimento das normas gerais de higiene
e segurança alimentar

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Gestão dos pedidos de ementa
alternativa, adequada às necessidades
nutricionais específicas, de alunos a
frequentar as EB1/JI da rede pública do
Município, de acordo com os
parâmetros definidos na cláusula 18ª, do
capítulo II, das Cláusulas Técnicas, do
Caderno de Encargos

Gestão dos pedidos de ementas
alternativas

Resolução das necessidades nutricionais
específicas

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Gestão dos registos de ocorrência,
relativamente ao serviço de
fornecimento de refeições

Registo de ocorrências

Melhoria do funcionamento do
fornecimento de refeições

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Elaboração de textos informativos
relativos às atividades desenvolvidas
pelo Gabinete para divulgação através
do Gabinete de Imprensa da Autarquia

Elaboração de Documentos

Atualização e divulgação das atividades do
Gabinete de Educação Ambiental e Saúde
(GEAS)

De 01/10/2016 a 31/10/2016

De 01/10/2016 a 31/10/2016

De 01/10/2016 a 31/10/2016

De 01/10/2016 a 31/10/2016

De 01/10/2016 a 31/10/2016
De 01/10/2016 a 31/10/2016

Gestão dos pedidos de
desinfestação/desinfeção e desratização
Cumprimento das diligências necessárias
Encaminhamento de situações para a
dos edifícios do município com a
empresa Econorte e acompanhamento para o controlo de pragas nos edifícios sob a
empresa EcoNorte, de acordo com o
tutela do Município
das mesmas
disposto no caderno de encargos anexo
ao contrato de prestação de serviço
Gestão dos pedidos de ementa
alternativa de lanche, adequada às
Gestão dos pedidos de ementas
necessidades nutricionais específicas, de
alternativas de lanches
alunos a frequentar os JI da rede pública
do Município
Gestão dos registos de ocorrência,
relativamente ao serviço de
Registo de ocorrências
fornecimento de lanches
Visitas aos JI para averiguação do
funcionamento do serviço de
Visitas de supervisão / Contactos
fornecimento de lanches, assim como de
situações expostas nos registos de
ocorrência rececionados
Acompanhamento dos voluntários no
Peditório Nacional da Fundação
Peditório nacional
Portuguesa de Cardiologia
Organização da cerimónia do Dia da Liga Reuniões / Contactos / Organização de
para a Inclusão Social
evento

Resolução das necessidades nutricionais
específicas

Melhoria do funcionamento do
fornecimento de lanches

Melhoria do funcionamento do
fornecimento de lanches
Contributo para recolha de fundos para a
dinamização da Fundação Portuguesa de
cardiologia
Promoção da inclusão das população
desfavorecidas.

De 01/10/2016 a 31/10/2016
De 01/10/2016 a 31/10/2016

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Reunião da Comissão Executiva da LPIS
Reunião com técnicos da Associação
Abraço para elaboração de parceria
Participação na reunião com os
representantes da Delegação de Saúde
de Gondomar - Plano Local de Saúde
2017-2021

Reunião de trabalho

Discussão/ reflexão de temas inerentes ao
bom funcionamento desta plataforma
interinstitucional

Reunião de trabalho

Estabelecimento de parcerias

Reunião de trabalho

Primeira reunião de trabalho para
construção do Plano Local de Saúde

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Dinamização das atividades inerentes à
Campanha Onda Rosa

Dinamização das atividades

Gerar awerness e sensibilizar a população
para a deteção precoce do cancro da mama

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Adesão, como Autarquia Parceira, ao
Projeto "Heróis da Fruta"

Adesão ao projeto "Heróis da Fruta"

Participação ativa num programa de
educação para a saúde, dirigido às crianças
que frequentam EB1 e JI

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Reuniões de trabalho com a aluna de
Licenciatura de Ciências da Nutrição,
que irá estagiar no Gabinete de
Educação Ambiental e Saúde

Reunião de trabalho

Diligências necessárias e inerentes ao
procedimento de estágio

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Elaboração de procedimentos de
aquisição de bens e serviços

Elaboração de Documentos

Aquisição de bens e serviços

De 01/10/2016 a 31/10/2016

Elaboração do Orçamento para o ano de
2017

Elaboração de Documentos

Planificação das despesas inerentes às
atividades/ programas a desenvolver no ano
de 2017

Divisão Operacional de Administração Direta

DIVISÃO OPERACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Relatório Trimestral

DOAD/Vitor.Castro

Divisão Operacional de Administração Direta

Brigadas Fixas

DOAD

SETOR DAS BRIGADAS FIXAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

03-12-2015

08-01-2016

Rua Stª Bárbara Sobrido

Melres

16-12-2015

13-05-2016

Sociedade
Columbófila

Foz Sousa

Fornecimento de material à União de
Freguesias

19-02-2016

17-06-2016

Praceta S.Crispim

S. Cosme

Acentamento de guias, demolição de
passeio e muro

Muro de alargamento e contenção

11-03-2016

10-05-2016

Campo de Zebreiros

Foz Sousa

Fornecumento de materiais à Junta de
Freguesia - Construção de muro de
suporte e vedação

17-03-2016

08-09-2016

Rua Dr. Francisco Sá
Carneiro (alminhas)

Valbom

Construção da Capelinha das Alminhas

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

SETOR DAS BRIGADAS FIXAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

28-03-2016

20-07-2016

Rua Dr. Joaquim
Manuel da Costa

Valbom

Demolição de muro e passeio,
acentamento de guias e mosaico

14-04-2016

12-05-2016

Rua José do Paço

S. Cosme

Abrir fundação para rebaixamento de
guias e limpeza de entulho

18-04-2016

21-04-2016

Praceta Luís de
Camões

Valbom

Fornecimento de material à União de
Freguesias

26-04-2016

26-04-2016

Praceta Júlio Dinis

Valbom

Fornecimento de material à União de
Freguesias

02-05-2016

22-07-2016

Rua da Fábrica

06-05-2016

09-05-2016

02-06-2016

15-06-2016

16-06-2016

30-06-2016

01-07-2016

13-07-2016

Baguim do Monte Vedação de terreno

Rua Fonte do Linhar Baguim do Monte
E.N. 209

S. P. Cova

Fornecimento de material à Junta de
Freguesia
Fazer passeio e arrumar entulho

Bairro de Baguim do
Baguim do Monte Execução de rampa de acesso
Monte
Travessa Conde
Farrobo

S. P. Cova

Construção de passeio

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

SETOR DAS BRIGADAS FIXAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

12-07-2016

20-07-2016

Rua dos Marques

Rio Tinto

Abrir fundação para aplicação de
postes

13-07-2016

14-07-2016

Urbanização do
elétrico (sete
caminhos)

S. Cosme

Fornecimento de material à União de
Freguesias

18-07-2016

20-07-2016

Rua de Beloi

S. P. Cova

Muro de suporte

21-07-2016

21-07-2016

Avenida Foz Sousa

Foz Sousa

Fornecimento de material à União de
Freguesias

25-07-2016

25-07-2016

Mercado Municipal

S. Cosme

Colocação de tampa

26-07-2016

27-07-2016

Rua D. Dinis

Valbom

Execução de mureto

26-07-2016

10-08-2016

Rua do Tronco

Foz Sousa

08-08-2016

26-08-2016

Escola EB 2,3

Jovim

08-08-2016

02-11-2016

Rua Capitão Moura

Fânzeres

17-08-2016

17-08-2016

Rua Alto do Centro

Melres

Fornecimento de material à União de
Freguesias
Demolição e reparação de passeio
Demolição de barracos e muro,
assentamento de guias para o passeio,
Cedência de materiais à Junta de
Freguesia

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

SETOR DAS BRIGADAS FIXAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Inicio

Fim

25-08-2016

11-09-2016

Avenida Dr. Mário
Soares,

Fânzeres
S. Cosme

30-08-2016

07-09-2016

Rua do Tronco

Foz Sousa

02-09-2016

03-11-2016

Rua Luís de Camões,
Travessa António
Sérgio, Travessa Eng.
Duarte Pacheco

21-10-2016

25-10-2016

31-10-2016

02-11-2016

04-11-2016

10-11-2016

Rua António Ferreira
Gomes
Escola Monte da
Burra
Biblioteca Municipal

BREVE DESCRIÇÃO
Abrir vala, assentar lancil, pintar
paletes, cravar sinais
Abrir fundação para assentamento de
guias

Valbom

Demolião de passeios e guias,
fundação para assentamento de
pilaretes

S.Cosme

Abrir fundação em 15m2 para
assentamento de guias

Rio Tinto

Estrutura para vedação metálica

S. Cosme

Assentamento de pedra em granito

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Calceteiros

DOAD

SETOR DE CALCETEIROS
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
Inicio

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim

19-05-2016

Rua de Cabanas

Fânzeres

Levantamento reposição calçada em 918m2,
execução calçada em 280m2 e levantamento
e assentamento de 120 ml de lancis

11-03-2016

01-04-2016

Combatentes
Grande Guerra,
Praceta S. Crispim e
Rua João Vilarett

S. Cosme
Baguim do Monte

Reparação de pavimento

01-04-2016

31-05-2016

Diversas ruas

Foz do Sousa

Reparação de pavimentos a cubos (a cargo
da Junta)

13-04-2016

14-04-2016

Rua António
Manuel Sequeira

S. Pedro da Cova

Execução de calçada em 27m2

11-03-2016

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

20-04-2016

20-04-2016

Rua do Carvalhal

S. Pedro da Cova

Levantamento e reposição calçada em 9m

21-04-2016

02-05-2016

Largo do Mosteiro e
Centro Escolar da
Venda Nova

Rio Tinto

Cedência à junta freguesia

29-04-2016

29-04-2016

Rua Dr António
Costa

S. Cosme

Execução de caixa e calçada em 16m

18-05-2016

22-06-2016

Rua António
Manuel Sequeira

S. Pedro da Cova

Levantamento reposição calçada em 345m2,
execução caixa e calçada em 473m2

23-05-2016

03-06-2016

Rua Souto da
Carneira

Baguim do Monte

Execução de calçada em 145m2

02-06-2016

02-06-2016

Fânzeres

Execução de calçada em 22m2

02-06-2016

02-06-2016

S. Cosme

Execução de caixa e calçada em 18m2

01-06-2016

30-06-2016

Diversas

Foz do Sousa

Cedência à união de freguesias

17-06-2016

17-06-2016

Rua da
Independência

Rio Tinto

Reposição de calçada em 21m

20-06-2016

20-06-2016

Rua Heróis da Pátria

Rio Tinto

Execução de caixa e calçada em 3m2

23-06-2016

23-06-2016

Rua do Fontenário

S. Pedro da Cova

Levantamento reposição de calçada em
27m2

Rua de Cabanas
Rua Madre Isabel
Larrañaga

2

2

2

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

01-07-2016

29-07-2016

Diversas ruas

Foz do Sousa

Reparação de calçadas a cubos (a cargo da
Junta) - Mês Julho

04-07-2016

05-07-2016

Rua Entre Cancelas

Baguim do Monte

Reposição de 8m2 em micro-cubo

07-07-2016

08-07-2016

Levantamento reposição de calçada em
Paços do Municipio
Vários Locais em S.
15m2 e levantamento e reposição de calçada
e Urbanização dos
Cosme
Capuchinhos
em micro-cubo 10m2

23-06-2016

06-07-2016

Rua Lourinha, Rua
Amália Rodrigues,
Rua Dr. Lopes

Rio Tinto / Valbom

Levantamento reposição calçada em 251m2

07-07-2016

25-07-2016

Rua Conde Farrobo

S. Pedro da Cova

Levantamento e reposição calçada em 323m

20-07-2016

22-07-2016

Rua Alegre

S. Cosme

Levantamento reposição de calçada em
2
61m

26-07-2016

28-07-2016

Praça Manuel
Guedes

S. Cosme

Reposição micro-cubo em 5m ,
levantamento e reposição calçada em 10m2

26-07-2016

23-08-2016

C. H. do Tronco

Foz do Sousa

Levantamento reposição calçada em 45m2,
2
execução calçada e caixa em 105m

28-07-2016

28-07-2016

Rua António
Manuel Sequeira

S. Pedro da Cova

Execução de calçada em 30m2

08-08-2016

31-08-2016

Diversas ruas

Foz do Sousa

Reparação de calçadas a cubos (a cargo da
Junta) - Mês Agosto

2

2

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
Inicio

Fim

10-08-2016

10-08-2016

11-08-2016

11-08-2016

12-08-2016

16-08-2016

17-08-2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Rua António
Ferreira Gomes
Rua Nª Srª de
Fátima

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

2

Rio Tinto

Execução de caixa e calçada em 28m

Valbom

Reposição de 15m2 de calçada

Rua do Ramalho

S. Pedro da Cova

Levantamento reposição calçada em 56m2

17-08-2016

Rua António Sérgio

Valbom

Reparação de calçada em 15m2

18-08-2016

19-08-2016

Rua da Felga

Fânzeres

Reparação de calçada em 55m

23-08-2016

25-08-2016

Rua Paredes Novas

Jovim

Levantamento reposição calçada em 65m

25-08-2016

31-08-2016

Praça Luís de
Camões e Rua do
Monte Crasto

S. Cosme

Levantamento reposição calçada a micro2
cubo em 60m

07-09-2016

08-09-2016

Rua da Granja e
POLIS em Gramido

Rio Tinto / Valbom

Reposição calçada em 38m2 Rio Tinto /
Reposição calçada a micro-cubo em 3m2 no
POLIS

09-09-2016

09-09-2016

Vários Locais

S. Cosme

Reposição calçada a cubos em 45m2
(Artesanato D'Ouro)

16-09-2016

16-09-2016

Avª General
Humberto Delgado,
Trvª da Aldeia Nova,
Frt ao nº 67

S. Cosme

Levantamento reposição calçada em 45m

21-09-2016

21-09-2016

Rua dos Moinhos

Rio Tinto

Levantamento reposição calçada em 28m2

2

2

2

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

26-09-2016

27-09-2016

Rua António
Manuel Sequeira

S. Pedro da Cova

Levantamento reposição calçada em 59m

01-09-2016

30-09-2016

Diversas ruas

Foz do Sousa

Reaparações de pavimento a cubos (Mês de
Setembro)

28-09-2016

29-09-2016

C. H. de Baguim do
Monte

Baguim do Monte

Execução de caixa e calçada em 32m2

06-10-2016

18-10-2016

Zona Industrial da
Portelinha

S. Cosme

Levantamento e reposição de calçada em
106m2, assentamento de lancil de 12m (vala)

07-10-2016

10-10-2016

Zona Industrial da
Portelinha

S. Cosme

Levantamento e reposição calçada em 30m2
(tapa buracos)

13-10-2016

13-10-2016

Tr. Dr. Afonso Costa

S. Cosme

Reposição calçada em 40m2

14-10-2016

Rua Pinheiro D'
Além

Valbom

Levantamento e reposição de calçada em
562m2 e execução cx. assentamento lancil
em 75m2

17-10-2016

18-10-2016

Urbanização da
Cooperativa dos
Funcionários
Judiciais

Valbom

Execução de caixa e calçada em 40m

19-10-2016

19-10-2016

Trvª António Sérgio

Valbom

Reposição calçada em 15m2

19-10-2016

20-10-2016

Rua Vasco da Gama,
Frt ao nº 172

Valbom

Execução calçada em 28m , reposição
2
calçada em 25m

21-10-2016

Rua dos
Marceneiros, Jt à
Estrada EN 108

Valbom

Levantamento e reposição de calçada em
35m2

01-09-2016

21-10-2016

2

2

2

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

24-10-2016

24-10-2016

Rua Engº Duarte
Pacheco

Valbom

Reposição calçada em 25m

26-10-2016

27-10-2016

Rua D. Pedro IV

S. Pedro da Cova

Execução de caixa e calçada em 45m2

28-10-2016

02-11-2016

Vários Locais

2

2

S. Pedro da Cova / S. Levantamento reposição calçada em 32m ,
Cosme / Fânzeres
reposição calçada a micro-cubo em 37m2

Divisão Operacional de Administração Direta

Asfaltadores

DOAD

SETOR DA BRIGADA DO ASFALTO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim
Reparação de pavimentos
betuminosos em 455 m2,
tapamento de fissuras e limpeza de
terras e sarjetas

27-06-2016

Tapa Buracos
mês de Junho

02-06-2016

Rua do
Sobreiro

01-07-2016

25-07-2016

Tapa buracos
mês de Julho

Diversas ruas

Foram efetuados 250 m2 de
pavimento, limpeza de terras e
sarjetas e tapar fissuras

19-07-2016

19-07-2016

Campo de
Jogos de Gens

Foz do Sousa

Cedência de materiais à Junta de
Freguesia

20-07-2016

20-07-2016

Travessa da
Ervadossa

S. P. Cova

Cedência de materiais à Junta de
Freguesia

01-06-2016

02-06-2016

Diversas ruas

Melres

Foram efetuados 250 m2 de
pavimentação a quente , limpeza
de terras

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

26-07-2016

01-09-2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim

26-08-2016

30-09-2016

Tapa buracos
mês Agosto

Tapa Buracos
mês de
Setembro

Diversas ruas

Foram efectuados 349 m2 de
reparação de pavimento, limpeza
de terras e sarjetas.

Rua da Ribeira Escola Básica de
Zebreiros, na Foz do Sousa; Rua
Quinta da Missilva, Rua D. António
Castro Meireles, Avenida Arq.
Valentim Oliveira e Rua Dr. Manuel
Casal, em Baguim do Monte; Rua
das Borralhinhas, Largo do Passal,
Rua Eng. Farinas d\e Almeida, Rua
Foram efectuados 225m2 de
Entrecampos e Rua António
reparação em pavimento
Manuel Sequeira, em S. Pedro da
betuminoso, tapar fissuras, limpeza
Cova; Avenida General Humberto
de terras e sarjetas
Delgado, Estrada D. Miguel, Rua
Adelino Amaro da Costa, Feira de
Gondomar e Rua Almeida Garrett,
em S. Cosme; Rua Guerra
Junqueiro, em Fânzeres, Rua do
Lavadouro e Rua de Cabanas, em
Jovim e Travessa do Miradouro e
Mercado da Areosa, em Rio Tinto

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

02-09-2016

05-09-2016

Rua dos
Lavadouros

Valbom

Levantamento e pavimentação

07-09-2016

07-09-2016

Escola básica
de Zebreiros

Foz Sousa

Pavimentação betuminosa

12-09-2016

12-09-2016

Feira Municipal

S.Cosme

Colocação de postes de iluminação

11-10-2016

12-10-2016

Rua de Buarcos

Valbom

Melhoramento do troço entre os
nºs. 7 e 148 num total de 650m2

03-10-2016

31-10-2016

Av. Carvalha, EN 15, Rua do
Lordelo, Rua Guerra Junqueiro,
Avenida da Conduta, em Fânzeres;
Rua das Bocas, em S. Pedro da
Cova; Avenida D. João I, Rua
António Ferreira Gomes, Rua de
Tapa buracos
Buarcos, Rua António Moreira
mês de
Mindelo, em Valbom; Rua
Outubro
Combatentes da Grande Guerra,
Rua do Pereiro, em S. Cosme; Rua
da Campainha, em Rio Tinto; Rua D.
Pedro V, S. Pedro da Cova; Rua da
Azenha, Rua Almeida Garrett, em S.
Cosme

Foram efetuados 1310m2 de
reparação em pavimento
betuminoso, limpeza de terras e
sarjetas

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Canalizadores

DOAD

SETOR DE CANALIZADORES
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

Fim

02-06-2016

02-06-2016

01-06-2016

01-06-2016

02-06-2016

06-06-2016

02-06-2016

02-06-2016

03-06-2016

03-06-2016

08-06-2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO
Rua Drº Joaquim
Manuel da Costa

BREVE DESCRIÇÃO

Valbom

Mudar contador de água

Fânzeres

Colocação de cilindro

Fânzeres

Colocação de louças sanitárias

Fânzeres

Desentupimento saneamento

Praia Zebreiros

Foz do Sousa

Ligação de água chuveiros

13-06-2016

Feira Artesanato

Rio Tinto

Ligação de pontos de água

14-06-2016

12-09-2016

Rua Rio Ferreira,
Escola EB 2,3

S. Pedro da Cova

Ligação de saneamento à rede
pública

17-06-2016

17-06-2016

Mercado S. Cosme

S. Cosme

Ligação de bancas

Parque
Operacional (Bar)
Parque
Operacional
(Balneários da
Mecânica)
Escola EB 1 da
Belavista

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

17-06-2016

17-06-2016

Recinto da Feira

23-06-2016

27-06-2016

Estrada Marginal, Valbom / Foz do
108
Sousa

04-07-2016

19-07-2016

Escola EB 2,3 de
Rio Tinto nº2

Rio Tinto

Reparação de fugas de água

05-07-2016

05-07-2016

Praia da Lomba

Lomba

Reparação dos sanitários

20-07-2016

20-07-2016

21-07-2016

22-07-2016

POLIS Gramido

Valbom

Ligação de bombas de
saneamento

25-07-2016

25-07-2016

Auditório
Municipal

S. Cosme

Reparação dos sanitários

01-08-2016

04-08-2016

Escola EB 2,3

Rio Tinto

Reparação de fugas de água

16-08-2016

16-08-2016

POLIS Gramido Ribeira de Abade

Valbom

Ligação de bombas

17-08-2016

19-08-2016

Rio Tinto

Reparação de fugas de água

23-08-2016

23-08-2016

S. Cosme

Colocação de louças sanitárias

25-08-2016

26-08-2016

S. Cosme

Colocação de chuveiros

Rio Tinto

Centro Escolar da
S. Pedro da Cova
Mó

Escola EB 2,3 de
Rio Tinto, nº 2
Rua Engº Adelino
Amaro da Costa,
casa 7
Pavilhão Multiusos

Reparação dos sanitários
Ligação pontos de água chuveiros (Douro Run)

Desentupimento de caixas
saneamento

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

Fim

29-08-2016

29-08-2016

29-08-2016

09-09-2016

02-09-2016

02-09-2016

05-09-2016

06-09-2016

08-09-2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Rua 5 de Outubro,
nº 220

BREVE DESCRIÇÃO

S. Cosme

Reparação dos sanitários

Foz do Sousa

Ligação de saneamento

S. Cosme

Reparação dos sanitários

POLIS de Gramido

Valbom

Reparação dos bebedouros

12-09-2016

Monte Crasto

S. Cosme

Ligação de pontos de água

13-09-2016

13-09-2016

Pavilhão Municipal
de Carreiros

Rio Tinto

Desentupimento saneamento

13-09-2016

13-09-2016

Pavilhão Municipal
Escola Marques
Leitão

Valbom

Ligação de tubos de água

14-09-2016

19-09-2016

Quinta das Freiras

Rio Tinto

20-09-2016

20-09-2016

21-09-2016

23-09-2016

26-09-2016

11-10-2016

Mercado S. Cosme
(Tasquinhas)

S. Cosme

Ligação de pontos de água e
saneamento

27-09-2016

28-09-2016

Escola E B 2,3 de
Jovim

Jovim

Limpeza de caixas saneamento

Escola EB 1 de
Zebreiros
Biblioteca
Municipal

Ligação de pontos de água e
saneamento
Ligação ponto de água e
esgoto do forno

Escola E B 1- Cimo
S. Pedro da Cova
da Serra
Parque
Operacional
Fânzeres
Colocação de louças sanitárias
(Mecânica)

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

04-10-2016

04-10-2016

Centro Cultural

Rio Tinto

Reparação de fugas de água

06-10-2016

07-10-2016

Escola E B 2,3 nº 2

Rio Tinto

Reparação de fugas de água

17-10-2016

18-10-2016

24-10-2016

04-11-2016

Escola E B 2,3 de
Stª Bárbara
Parque
Operacional

Fânzeres
Fânzeres

Desentupimento de caixas de
saneamento
Colocação de pontos de água e
saneamento

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Carpinteiros

DOAD

SETOR DE CARPINTEIROS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

BREVE DESCRIÇÃO

Fim

01-06-2016

29-06-2016

02-06-2016

22-06-2016

03-06-2016

23-06-2016

27-06-2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

01-07-2016

APPC, Douro Run, Monte
Crasto, Pavilhão Multiusos,
Ribeira d' Abade, Largo do
Paço, Capela de S. José,
Escola de Ramalde, Casa
Branca (Gramido) e Centro
Social da Foz do Sousa

Diversas

Montagem e desmontagem de
palcos - Mês Junho

Diversos

Diversas

Apoio a eventos - Mês de Junho

Reparação do passadiço Gramido

Valbom

Reparação do passadiço

Escola Básica da Covilhã

S. Pedro da
Cova

Transferência de material e
equipamento de escolas de S.
Pedro da Cova

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

30-06-2016

30-06-2016

Oficina

Fânzeres

Corte de estacas para pintura

01-07-2016

15-07-2016

Várias

Várias

Montagem e desmontagem de
palcos - Mês de Julho

04-07-2016

13-07-2016

Várias

Várias

Apoio a eventos - Mês de Julho

04-07-2016

14-07-2016

Reparação do passadiço Gramido

Valbom

Reparação do passadiço na
Ribeira de Abade

06-07-2016

06-07-2016

Praia da Lomba

Lomba

Reparação balneários

08-08-2016

16-08-2016

Diversos

Diversas

Apoio a eventos - Mês de Agosto

10-08-2016

26-08-2016

Várias

Várias

Montagem e desmontagem de
palcos - Mês Agosto

11-08-2016

11-08-2016

Casa Juventude

Rio Tinto

Reparação de portas e janelas

12-08-2016

12-08-2016

Passadiço Ribeira de Abade

Valbom

18-08-2016

19-08-2016

Oficina

Fânzeres

29-08-2016

20-09-2016

Diversos

Várias

31-08-2016

30-09-2016

Diversos

Várias

Reparação do passadiço na
Ribeira de Abade
Serviços diversos oficina - Mês
Agosto
Montagem e desmontagem de
palcos (Mês Setembro)
Apoio a eventos (Mês Setembro)

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

02-09-2016

05-09-2016

Diversas ruas

S. Cosme

Noite Branca

06-09-2016

28-09-2016

Gramido

Valbom

Reparação de passadiço (Mês
Setembro)

07-09-2016

12-09-2016

Monte Crasto

S. Cosme

Merendouro e Caldo Nabos

15-09-2016

15-09-2016

Quinta das Freiras

Rio Tinto

Reparação de portas

15-09-2016

26-09-2016

Souto

S. Cosme

Feira Artesanato

20-09-2016

21-09-2016

Oficina

Fânzeres

Serviços oficina (Mês Setembro)

22-09-2016

29-09-2016

Mercado S. Cosme

S. Cosme

28-09-2016

28-09-2016

Exponor

Matosinhos

04-10-2016

28-10-2016

Diversas

Várias

04-10-2016

31-10-2016

Oficina

Fânzeres

06-10-2016

06-10-2016

Piscina de Medas e Casa da
Juventude de Rio Tinto

Medas/Rio
Tinto

Reparação de portas

06-10-2016

17-10-2016

Diversos

Várias

Montagem e desmontagem de
palcos - (Mês de Outubro)

07-10-2016

21-10-2016

Gramido

Valbom

Reparações no passadiço de
Gramido

Mercado S. Cosme e Vários
Locais - (Tasquinhas)
Transporte e montagem de
stand (Exponor)
Levantamento e entrega de
materiais do património e
escolas
Serviços diversos de oficina
(Mês de Outubro)

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

10-10-2016

31-10-2016

Diversas

Várias

Apoio a eventos - (Mês de
Outubro)

18-10-2016

20-10-2016

Pavilhão Multiusos

S. Cosme

Reparação de cadeiras do
Pavilhão Multiusos (Siza Vieira)

24-10-2016

27-10-2016

Oficina

Fânzeres

Reparação de armação da
oficina da carpintaria - (Mês de
Outubro)

26-10-2016

28-10-2016

Edificio do Departamento
de Urbanismo

S. Cosme

Mudança de instalações da
habitação para a DGU

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Drenagem de Águas Pluviais

DOAD

SETOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

16-05-2016

22-06-2016

Travessa Conde
Farrobo

S. Pedro da
Cova

Drenagem de águas pluviais

06-06-2016

20-06-2016

Rua Entre Cancelas

Baguim do
Monte

Drenagem de águas pluviais

21-06-2016

26-08-2016

C. H. do Tronco

Foz do Sousa

Drenagem de águas pluviais

23-06-2016

23-06-2016

Rua Professor Egas
Moniz

S. Cosme

Cedência à união de freguesias

27-06-2016

27-06-2016

Rua Herois da Pátria

Rio Tinto

Cedência à união de freguesias

01-07-2016

01-07-2016

Rua Painsais c/ Rua
da Bicha

Medas

Cedência à união de freguesias

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

08-07-2016

11-07-2016

Rua de S. João, jt. ao
nº 61/65

Valbom

Impermeabilizar caixa

13-07-2016

13-07-2016

Zona Futuro Parque
Urbano

Rio Tinto

Abertura de tampas

18-07-2016

18-07-2016

Rua Adriano Vieira
Silva Lima

Rio Tinto

Reparação de coletor de águas
pluviais

09-08-2016

09-08-2016

Rua da Fonte

Lomba

Cedência à Junta freguesia

12-08-2016

12-08-2016

Rua do Buraco

Lomba

Cedência à Junta freguesia

16-08-2016

16-08-2016

Rua Fernão
Magalhães, jt ao
Mcdonald's

Rio Tinto

Substituição de tampões de φ 600

17-08-2016

17-08-2016

Rua Manuel Ribeiro
de Almeida

S. Cosme

Argamassar tampão de águas pluviais

19-08-2016

25-08-2016

Avª Oliveira Martins

S. Cosme

Drenagem de Águas Pluviais

19-08-2016

19-08-2016

Rua da Guiné

Rio Tinto

Levantamento de tampões

23-08-2016

23-08-2016

Rua do Taralhão, nº
301

S. Cosme

Cedência à união de freguesias

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

25-08-2016

25-08-2016

Rua Dr Joaquim
Manuel da Costa, nº
848

Valbom

Cedência à união de freguesias

25-08-2016

25-08-2016

Rua de S. Vicente, nº
150

Fânzeres

Cedência à união de freguesias

25-08-2016

26-08-2016

Rua da Escoura

Jovim

Colocação de tubo e caleiras

30-08-2016

30-08-2016

EN 15

Rio Tinto

Cedência ao Empreiteiro ABB

30-08-2016

30-08-2016

Rampa acesso ao
areal, jt ao Bar das
Aromáticas

Valbom

Cedência ao Departamento de
Ambiente

31-08-2016

31-08-2016

Rua da Mina, nº 114

Valbom

Cedência à união de freguesias

01-09-2016

13-09-2016

C. H. Baguim

Baguim do
Monte

Drenagem de águas pluviais

09-09-2016

09-09-2016

Rua da Lavandeira Ferreirinha

Foz do Sousa

Fornecimento de Materiais à União
Freguesias Foz do Sousa/Covelo

13-09-2016

13-09-2016

E.N. nº15

Rio Tinto

Fornecimento ao Empreiteiro ABB

13-09-2016

13-09-2016

Feira de S. Cosme

S. Cosme

Argamassar 2 postes de eletricidade

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim
Fornecimento de Materiais à União
Freguesias Gondomar(S. Cosme),
Valbom e Jovim
Cedência de Materiais à União
Freguesias Gondomar(S. Cosme),
Valbom e Jovim
Cedência de Materiais à União
Freguesias Gondomar(S. Cosme),
Valbom e Jovim
Cedência de Materiais à União
Freguesias Fânzeres / S. Pedro da
Cova
Cedência de Materiais à União
Freguesias Fânzeres / S. Pedro da
Cova

13-09-2016

14-09-2016

Rua Ferreira Cardoso

S. Cosme

21-09-2016

21-09-2016

Rua Combatentes da
Grande Guerra (Jt. à
DGU)

S. Cosme

21-09-2016

21-09-2016

Rua Nª Srª do
Rosário, nº 3

Valbom

21-09-2016

21-09-2016

Rua Dr Ildeberto
Alves Sousa Lisboa

Fânzeres

22-09-2016

22-09-2016

Rua das Flores,
nº165

S. Pedro da
Cova

26-09-2016

26-09-2016

Mercado da Areosa

Rio Tinto

Substituição de caleira e grelha

27-09-2016

27-09-2016

Escola EB 1 de
Cabanas

Rio Tinto

Fornecimento à Junta Freguesia Rio
Tinto

10-10-2016

10-10-2016

Rua Vasco da Gama,
nº 172

Valbom

Cedência à União das Freguesias
Gondomar(S. Cosme), Valbom e Jovim

13-10-2016

21-10-2016

Rua D. Pedro IV

S. Pedro da
Cova

Drenagem de águas pluviais

13-10-2016

24-10-2016

Trvª da Felga, nº 55

Fânzeres

Drenagem de águas pluviais

17-10-2016

17-10-2016

Rua das Flores

S. Pedro da
Cova

Cedência de materiais ao Empreiteiro
da EDP gás

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

Fim

27-10-2016

28-10-2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO
Rua Santo Ovídio, Jt.
à Ponte

Foz do Sousa

BREVE DESCRIÇÃO

Drenagem de águas pluviais

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Eletricistas

DOAD

SETOR DOS ELETRICISTAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim

16-05-2016

07-07-2016

Valbom
Rio Tinto
Fânzeres
S. P. Cova
Lomba
S.Cosme

24-05-2016

09-06-2016

Multiusos

Diversos locais
infraestruturas do
município,
biblioteca
municipal, casa da
juventude, Bairro
Mineiro, Festa da
Cerveja, Douro
Run, Festas da
Lomba e Mercado
de S.Cosme

Reparações de semáforos, leitura
de contadores, recolha de
materias de eventos, montagem
de projetores, reparação de
avarias e colocação de lâmpadas,
montagem de postes danificados,
deslocação de semáforos,
colocação de contador em
apartamento, remoção de
armários de eletricidade

S.Cosme

Ligação de cabos, montagem de
projetores (Expo Gondomar)

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

31-05-2016

15-06-2016

06-07-2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Fim
Escolas e Centros
escolares

S. Cosme
Fânzeres
Rio Tinto

Ligação de cabos, revisões
elétricas, montagem elétrica de
quadro interactivo

06-07-2016

Piscinas Municipais

S. P. Cova
Valbom
Rio Tinto

Reparações de avarias.
Montagem de dijuntores no
quadro

08-11-2016

Noite Branca /
Leitura de contadores, reparações
Festa Tasquinhas /
de avarias diversas, instalação
Feira de
elétrica festa das tasquinhas,
Artesanato /
Rio Tinto / S.Cosme
iluminação pública, montagem do
Mercado
/ Lomba / S. P. Cova
Meredouro e feira artesanato,
Municipal / CH
montagem de 4 projetores,
/ Melres / Foz Sousa
Monte Crasto /
mudança de lâmpadas,fixar
/Valbom
Cemitério de
câmara de vídeo vigilância,
Melres / Casa
reparações de semáforos, desligar
Branca / Tribunal /
quadros elétrico dos eventos
DGU

08-07-2016

10-08-2016

07-11-2016

Medas / S.Cosme /
Rio Tinto

Escolas e Centros
Escolares

Reparações elétricas, colocação
de armaduras, reparação de
avaria no quadro geral, deteção
de curto-circuito

26-09-2016

03-11-2016

Pavilhão Municipal

Foz Sousa

Reparação de avarias

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Pintores

DOAD

SETOR DOS PINTORES
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

06-05-2016

27-06-2016

Anfiteatro largo do
Souto

S. Cosme

Arranjo de caleiras e tetos

12-05-2016

24-05-2016

Seção da C.M.G.

S .Cosme

Pintura de tetos e paredes

18-05-2016

19-05-2016

Serralharia

S. Cosme

Preparar obra para pintar

03-06-2016

06-06-2016

Oficinas Carpintaria e
Praia da Lomba

Lomba

Arranjo de telhado

13-06-2016

21-06-2016

Piscinas Municipais

Valbom

Pintura de caleiras, tetos e
paredes

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

15-06-2016

15-06-2016

Multiusos

S. Cosme

Fornecimento de material

15-06-2016

15-06-2016

Mercado Municipal

S. Cosme

Tapeamento dos contadores do
edifício

12-07-2016

18-07-2016

Escola Primária EB 1

Fânzeres

Reparação de caleiras e limpeza

13-07-2016

13-07-2016

Pavilhão Municipal

Fânzeres

Montagem de andaimes

20-07-2016

12-08-2016

Escola EB 2,3

Jovim

Pintura de corrimões, salas de
aula, corredores,hall, quadros em
corticite, reparação de
caleiras,isolamento de madeiras
e limpeza de caleiras

08-08-2016

08-08-2016

Parque Operacional

Fânzeres

Transporte e colocação de vidros
nos balneários das obras

25-08-2016

26-08-2016

Multiusos

S. Cosme

Arranjo de placa do teto

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

29-08-2016

29-08-2016

Pavilhão Multiusos

S. Cosme

Fornecimento de material

30-08-2016

01-09-2016

Piscinas Municipais

Valbom

Picagem de argamassa e
revestimento da parede em
azulejo

31-08-2016

31-08-2016

Rancho Folclórico das
Farrapeirinhas

Baguim do
Monte

Fornecimento de material

18-08-2016

23-09-2016

S. P. Cova

Reabilitação de espaço escolar

08-09-2016

12-09-2016

Rio Tinto

Pintura de grades, portas e
varões

09-09-2016

12-09-2016

Valbom

Pintura de muros

09-09-2016

09-09-2016

Medas

Impermeabilização de 100 m
caleiras e terraço

Infantário Belo
Horizonte
Escola Básica EB 1
(Soutelo)
Rua Dr. Joaquim
Manuel da Costa
Piscinas Municipais

13-09-2016

13-10-2016

Pavilhão Municipal

Covelo

Reparação de tetos falsos,
pintura de paredes interiores,
reparação e pintura de caleiras,
reparação de telhado

10-10-2016

10-10-2016

Parque Operacional

Fânzeres

Reparações de telhados e caleiras

14-10-2016

19-10-2016

Pavilhão
Gimnodesportivo

Valbom

Desentupir caleiras e aplicar cola
veda

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

17-10-2016

18-10-2016

Anfiteatro Largo do
Souto

S. Cosme

Limpeza de caleiras

17-10-2016

19-10-2016

Escola Secundária EB 1
Jovim

Jovim

Pintura de salas

03-11-2016

03-11-2016

Espaço Douro

Valbom

Fazer limpeza nas caleiras

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Divisão Operacional de Administração Direta

Serralheiros

DOAD

SETOR DOS SERRALHEIROS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

04-04-2016

08-07-2016

Quinta das Freiras

Rio Tinto

Reparação de portão

14-04-2016

14-04-2016

POLIS Gramido

Valbom

Reparação do canhão da fechadura
do wc (aromáticas)

13-05-2016

13-05-2016

Casa Branca de Gramido

Valbom

Montagem de pérgolas

01-06-2016

01-06-2016

C.M.Gondomar

S. Cosme

Montagem de barreira no parque de
estacionamento

01-06-2016

01-06-2016

Quinta da Luzes

Valbom

Reparação de postes de iluminação

01-06-2016

01-06-2016

Parque de
estacionamento

Rio Tinto

Desmontar barreira de entrada

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

02-06-2016

07-06-2016

Escola e Jardim Infância

S. P. Cova

Soldar balizas

02-06-2016

02-06-2016

Piscinas Municipais

S. Cosme

Reparação de balizas do pólo
aquático

03-06-2016

06-06-2016

Casa Branca de Gramido

Valbom

Desmontar pérgolas

03-06-2016

03-06-2016

Praia de Zebreiros

Foz Sousa

Montagem de vários objectos

06-06-2016

13-06-2016

Rua Dr. Joaquim M. da
Costa

Valbom

Colocação de grade

09-06-2016

13-06-2016

Escola EB 2 E 3

S. P. Cova

Montagem e desmontagem de
pérgolas

09-06-2016

13-06-2016

Escola EB 2 E 3 Monte da
Burra

Rio Tinto

Colocação de balizas

13-06-2016

13-06-2016

Rua Dr. Joaquim M. da
Costa

Valbom

Execução e colocação de cx de
contador de água

14-06-2016

14-06-2016

Rua Rio Ferreira- Casa
Particular

S. P. Cova

Reparação de vedação em rede
plastificada

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

14-06-2016

19-07-2016

Rua Dr. Joaquim M.da
Costa

Valbom

Colocação de grades e reparação de
portão

15-06-2016

15-06-2016

Serviço de Oficina - Praia
de Melres

S. Cosme

Execução de placa comemorativa

15-06-2016

15-06-2016

Mercado Areosa

Rio Tinto

Colocação de 2 contadores de água

15-06-2016

15-06-2016

Mercado Areosa

Rio Tinto

Execução e colocação de caixas de
contador de água

16-06-2016

26-06-2016

Escola EB 2 e 3 Monte da
Burra

Rio Tinto

Colocação de chapas de alumínio

16-06-2016

16-06-2016

Anfiteatro

S. Cosme

Substituir fechadura no WC

17-06-2016

20-06-2016

Praia de Melres

Melres

Montar e desmontar pérgolas

17-06-2016

17-06-2016

Rua da Calçada das
Pedreira

Rio Tinto

Tapar janelas

20-06-2016

21-06-2016

Clube dos Caçadores

Foz Sousa

Desmontar pergolas

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

21-06-2016

21-06-2016

Serviço de Oficina

S. Cosme

Reparação do chassi do camião 1402-IC

21-06-2016

21-06-2016

Mercado Areosa

S. Cosme

Reparação de um poste e sua
colocação

22-06-2016

04-07-2016

Escola Primária da
Paradela

S. P. Cova

Montagem de prateleiras

29-06-2016

04-07-2016

Piscinas Municipais

Rio Tinto

Reparação geral

05-07-2016

05-07-2016

Ponte Velha

Foz Sousa

Retirar escadaria

05-07-2016

12-07-2016

Serviço de Oficina

S. Cosme

Execução de chumbadouros para
tabelas de basquetebol

08-07-2016

08-07-2016

Mercado Areosa

S. Cosme

Reparação de uma porta

11-07-2016

11-07-2016

C.M.Gondomar

S. Cosme

Substituição de fechaduras da porta
de acesso ao elevador

12-07-2016

18-07-2016

Rua Dr. Joaquim M. da
Costa

Valbom

Colocação duma estrutura para
telheiro

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

12-07-2016

14-07-2016

Serviço de Oficina

S. Cosme

Execução de 15 esquadros

12-07-2016

12-07-2016

Serviço de Oficina Piscinas Municipais de
Rio Tinto

S. Cosme

Soldar balizas de pólo aquático

13-07-2016

13-07-2016

Parque dos Castanheiros

S. Cosme

Reparação da porta do WC

20-07-2016

31-08-2016

Casa da Juventude

S. Cosme

Cortar chapas de alumínio

26-07-2016

26-07-2016

Parque dos Castanheiros

S. Cosme

Substituir fechaduras no WC

27-07-2016

27-07-2016

Serviço de Oficina - Rua
da Giesta - Valbom

S. Cosme

Execução e colocação de corrimão
na escada

28-07-2016

28-07-2016

Parque dos Castanheiros

S. Cosme

Reparação da porta do contador da
água

29-07-2016

29-07-2016

Auditório Municipal

S. Cosme

Reparação de grade da rampa de
acesso

29-07-2016

29-07-2016

Mercado Areosa

Rio Tinto

Colocação de puxador no portão

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

09-08-2016

09-08-2016

Casa Branca de Gramido

Valbom

Reparação de porta de correr

10-08-2016

10-08-2016

Ribeira de Abade

Valbom

Reparação de porta da cx de água e
luz junto ao WC

18-08-2016

18-08-2016

Piscinas Municipais

Rio Tinto

Reparação e soldadura de varão em
aço

22-08-2016

22-08-2016

Avenida da Conduta Sete Caminhos

S. Cosme

Somente deslocação ao local

24-08-2016

24-08-2016

Feira da Bela Vista

Fânzeres

Execução e colocação de fechos nas
portas do WC

25-08-2016

26-08-2016

Multiusos

S. Cosme

Reapertar parafusos da estrutura e
reparação de portas

30-08-2016

30-08-2016

Rua da Escoura

Jovim

Soldar grades de A.P.

02-09-2016

24-10-2016

Jardim da Fontela

S. Cosme

Substituir paneís em rede no ringue
desportivo

06-09-2016

13-09-2016

Festival gastronómico Monte Crasto

S. Cosme

Tecto falso

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

14-09-2016

14-09-2016

Biblioteca Municipal

S. Cosme

Fixar puxadores, colocação de
fechadur e canhão

15-09-2016

26-09-2016

Largo do Souto

S. Cosme

Desmontar pergolas

15-09-2016

15-09-2016

Ponte Foz Sousa

Foz Sousa

Retirar chapas

15-09-2016

15-09-2016

Largo Luís de Camões

S. Cosme

Substituição de fechadura

16-09-2016

16-09-2016

Anfiteatro

S. Cosme

Colocação de 2 fechos

20-09-2016

20-09-2016

Casa Branca de Gramido

Valbom

Substituição de 4 fechaduras dos
armários da eletricidade

21-09-2016

22-09-2016

Escola Vila Verde

S. P. Cova

Fixar balizas

21-09-2016

22-09-2016

Escola Vila Verde

S. P. Cova

Tabelas de basquetebol

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

21-09-2016

21-09-2016

Pavilhão Municipal

Jovim

Substituição de dobradiças

23-09-2016

23-09-2016

Jardim Infãncia Trás da
Serra

Jovim

Retirar gradeamento

23-09-2016

23-09-2016

Piscinas Municipais

Medas

Suportes para biombos

27-09-2016

27-09-2016

Escola Júlio Dinis

S. Cosme

Reparação de uma baliza

27-09-2016

27-09-2016

Gestão Urbanística

S. Cosme

Retirar placar

29-09-2016

29-09-2016

Mercado da Areosa

Rio Tinto

Grades de A.P.

30-09-2016

30-09-2016

Anfiteatro

S. Cosme

Reparação de portas

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

30-09-2016

30-09-2016

Pavilhão Multivalências
de Carreiros

Jovim

Reparação de portas

30-09-2016

30-09-2016

Soldado Desconhecido

Fânzeres

Montagem e desmontagem de
pergola

30-09-2016

30-09-2016

Multiusos

S. Cosme

Furar barras em inox

07-10-2016

10-10-2016

Serviço de Oficina Parque da Cal

S. Cosme

Execução de cavalete

07-10-2016

07-10-2016

escola Primária de
Zebreiros

Foz Sousa

Soldar tabelas de basquetebol

11-10-2016

11-10-2016

Casa Branca de Gramido

Valbom

Soldar grades de A.P.

13-10-2016

13-10-2016

Serviço de Oficina -DGU

S. Cosme

Execução de pá para limpeza de
caleiras

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

17-10-2016

17-10-2016

Serviço de Oficina - DGU

S. Cosme

Cortar grelhas da A.P. para limpeza
de sarjetas

18-10-2016

20-10-2016

DGU

S. Cosme

Montagem e desmontagem de
prateleiras

21-10-2016

21-10-2016

Estrada D. Miguel

Rio Tinto

retirar raides

21-10-2016

21-10-2016

Serviço de Oficina

S. Cosme

Reparação da carroçaria do camião
84-58-MT

21-10-2016

24-10-2016

Multiusos

S. Cosme

Cortar estrutura do palco

25-10-2016

25-10-2016

Casa Branca de Gramido

Valbom

Desmontar pergolas

25-10-2016

25-10-2016

Turismo

S. Cosme

Execução de estantes

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

26-10-2016

28-10-2016

Parque Operacional

Fânzeres

Reparação da cobertura

31-10-2016

31-10-2016

Escola Monte da Burra

Rio Tinto

Reparação de prumos

31-10-2016

31-10-2016

DGU

S. Cosme

Montagem de secretária

03-11-2016

03-11-2016

Jardim Infância Pinheiro
d'Além

Valbom

Substituir canhões em armários

04-11-2016

04-11-2016

Feira da Bela Vista

Fânzeres

Reparação da porta dos deficientes
da casa de banho

08-11-2016

08-11-2016

Pavilhão Municipal

Baguim do
Monte

Reparação de balizas e porta da
entrada

09-11-2016

18-11-2016

Piscinas Municipais

S. Cosme

Pintura de grades e colocação

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

09-11-2016

16-11-2016

Escola Secundária

Rio Tinto

Reparação de tabelas de
basquetebol

09-11-2016

16-11-2016

Parque Operacional

Fânzeres

Cobertura da carpintaria

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

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 08 lojas do Mercado da Areosa
em setembro, 01 loja do Mercado de Rio Tinto. No mês de outubro 09
lojas do Mercado da Areosa e 01 loja do Mercado de Rio Tinto.

setembro e outubro
2016

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

Atendendo à realização da Feira das Tasquinhas nas instalações do
Mercado de Gondomar (S. Cosme), foi prestado todo o apoio
necessário à realização da mesma.
Foi elaborada e aprovada em reunião de Câmara a Ata da Arrematação
em Hasta Pública para Adjudicação do Direito de Ocupação Efetiva da
loja nº 2.c destinada ao ramo de atividade de Esteticista, do Mercado
da Areosa. Procedeu-se à elaboração do respetivo contrato.
No Mercado da Areosa procedeu-se a uma reestruturação dos lugares
de terrado ocupados pelos agricultores no exterior do edifício. Foi
elaborado um estudo e efetuada a planta com os respetivos lugares. Foi
prestado apoio na instalação dos mesmos nos locais previstos.
Foi efetuado um estudo com vista à colocação de toldos de proteção
no Mercado da Areosa, de forma a permitir aos vendedores dos
lugares de terrado baixarem ou subirem conforme as necessidades de
meteorológicas.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manter a sua atualização.
Que os adjudicatários procedam ao pagamento
e regularização das taxas de ocupação em
débito.
A realização da Feia das Tasquinhas.
Ir de encontro ao pretendido por comerciantes
que manifestaram interesse.
Adjudicar e rentabilizar a loja que se encontra
vaga.
Atender às solicitações dos comerciantes que
manifestaram interesse na reestruturação com
intuito de melhores perspetivas de negócio.
Proporcionar melhores condições de
operacionalidade.

Dada a reestruturação da loja 0.d com o ramo de atividade de Peixaria
no Mercado da Areosa, procedeu-se á elaboração de informação no
sentido de ser cobrado o valor de acordo com a alteração de área. Foi
enviado à DAM o contrato da adjudicatária para se proceder ao
respetivo aditamento.
Elaboração de Requisições para reposição de material diverso nos
Mercados Municipais.

Manter as condições de operacionalidade nos
Mercados.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Na sequência da informação e análise às faltas dadas pelos feirantes,
(seis faltas seguidas, sem justificação) é efetuado ofício aos mesmos Que os feirantes justifiquem as faltas dadas de
forma a não perderem os lugares.
com vista a justificarem as faltas dadas à respetiva Feira.

setembro e outubro
2016

Feiras Municipais
de Gondomar
(S.Cosme),
Complementar de
Gondomar
(S.Cosme), Bela
Vista, Melres e Rio
Tinto, foi dado
seguimento a todo o
expediente
relacionado com as
mesmas, tais como ,
elaboração de
Informações,
requisições, editais,
correspondência
rececionada em
curso e expedida.

Elaboração e resolução do expediente inerente a faltas de presença
de ocupação de terrado nas Feiras Municipais (elaboração de ofícios
e efetuados contactos telefónicos).
Procedeu-se ao atendimento presencial e/ou telefónico que visavam
prestar esclarecimentos e/ou apoio na elaboração das inscrições,
para o exercício nas diversas Feiras Municipais, atribuição de lugares
e sobre o valor das Taxas em vigor.

Que os feirantes procedam à respetiva
justificação, evitando a perda de direito de
ocupação do lugar de terrado.
Informar os interessados em como devem
proceder para se inscreverem na(s) Feira(s)
pretendida(s).

Determinado que o recinto das Feiras de Gondomar (S. Cosme) e
Complementar de Gondomar (S. Cosme), durante três feiras seja,
para a instalação de diversos vendedores a realização das Festas do
Concelho/2016, na sequência da análise a um Inquérito efetuado a
todos os feirantes das referidas feiras, procedeu-se à elaboração de
informações, avisos e plantas com a localização dos feirantes que Permitir que os feirantes continuem a exercer a
manifestaram interesse em exercer as Feiras de Gondomar (S. sua atividade sem determinado.
Cosme), nos dias 21 e 28 de setembro e 05 de outubro e a Feira
Complementar de Gondomar (S. Cosme), nos dias 22 e 29 de
setembro e 06 de outubro, no Parque de Estacionamento do
Multiusos de Gondomar. Nas referidas datas foi prestado apoio na
instalação dos mesmos nos locais previstos.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

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

setembro e outubro
2016

Festas e Diversas
Ocupações de
Espaço Público

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Procedeu-se à elaboração de Editais e às respetivas plantas para a
ocupação de espaço público para: A Noite Branca, para o
prolongamento das Festas do Concelho, para os Concertos do Tony
Carreira e GNR, dias 11 e 30 de setembro respetivamente, na União
das Freguesias de Gondomar (S. Cosme),Valbom e Jovim. Para o 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. Sendo
rececionadas e analisadas várias solicitações procedeu-se a Atos para
a Atribuição de lugares e efetuou-se a Informação, para procederem
ao pagamento pelas referidas ocupações.
Permitir aos requerentes o exercício da sua
atividade no espaço público durante o período
Festas do Concelho (Nª Senhora do Rosário) – Após o prazo pretendido.
estabelecido para pagamento dos lugares atribuídos para as
referidas Festas, tendo-se verificado que havia lugares vagos e
havendo interessados na ocupação de espaço público, procedeu-se à
atribuição de lugares. Foram efetuadas informações no sentido de
procederem ao pagamento da referida ocupação e procedeu-se à
elaboração de Cartões de Identificação.
Procedeu-se à elaboração do Edital e da respetiva planta para a
ocupação de espaço público para o Concerto God Save The Queen
dia 12 de novembro e para o Festival Panda e os Caricas dia 11 de
dezembro, no Multiusos de Gondomar.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro
2016

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Eventos Promocionais
foi efetuado todo o
expediente
relacionado com a
realização da iniciativa
ARTESANATO D’
OURO
GONDOMAR/16 tais
como , elaboração de
Informações,
requisições,
correspondência
rececionada e
expedida.

Na sequência da deliberação de Câmara, para a realização do evento
ARTESANATO D’ OURO – GONDOMAR 16 - a ser levado a efeito no
Largo do Souto em Gondomar (S. Cosme), entre os dias 16 a 25 de
setembro;
Foi enviada correspondência a dar conhecimento e a convidar
artesãos a participarem na realização da mesma.
Nos 25 Stands participaram:
-14 Artesãos do Concelho;
-10 Artesãos de fora do Concelho (Amarante, Felgueiras, Caminha,
Paços de Ferreira, Porto, Guarda, Vila Pouca de Aguiar e Arganil)
-03 Instituições: Argo -Associação Artística de Gondomar, Associação
Gens` Arte Cooplixa e a Cooperativa de Bordados da Lixa.
1 stand para Newcoffee com a oferta de café a todos os visitantes.
Exposto Artesanato - Brinquedos em madeira, Pintura Azulejos,
Trabalhos em raízes e pedra, Trabalhos em ardósia, Filigrana
Presépios em produtos naturais, Cestaria em verga, bambu, vime,
Artigos em pele de couro e cortiça, Bijuteria e trabalhos em arame,
Tapeçaria e tecelagem tradicional, Trabalhos Ardósia (casinhas),Área
da Cinzelagem, Bordados da Lixa, Escultura em madeiras, Artigos em
madeira reciclada, Vassouras, Mel e derivados e Produção de licores.
Procedeu-se à reserva do Multiusos de Gondomar, com vista à
realização da Ourindústria 2017.
Procedeu-se à reserva da Sala D’Ouro do Multiusos de Go do ar,
com vista à realização de uma Feirinha de Natal, a organizar pelo
Município e a Associação Animais da Quinta, no dia 17 de dezembro.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Proporcionar aos artesãos locais e de outras
localidades a possibilidade de novas
oportunidades de expor e valorizar a riqueza
e a diversidade das suas tradições.

A realização da Ourindústria 2017.
A realização do eve to O Natal do Teu
A i al .
Gondomar,15 de novembro de 2016.
O Coordenador Técnico,
(Paulo Pacheco)

GABINETE DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - SETEMBRO/OUTUBRO DE 2016
ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Preparação do expediente relativo às Tratamento do expediente relativo a quatro (duas públicas)
reuniões da Câmara Municipal
reuniões ordinárias do Órgão Executivo, nomeadamente
elaboração de propostas, agendas de trabalhos, as atas, envio
de documentação aos eleitos locais, encaminhamento das
deliberações para os diversos serviços da Câmara Municipal e
Assembleia Municipal, elaboração dos editais respetivos

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Decisões que são tomadas com eficácia externa.
Informação aos Munícipes, das decisões tomadas, através
da elaboração atempada dos editais e seu envio para
publicação na página da Câmara

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

Elaboração do ficheiro de todas as
deliberações tomadas pelos Órgãos
Deliberativo e Executivo

Registo de todo o conteúdo das atas das reuniões e sessões

Fornecimento de informações relativas às deliberações
tomadas , sempre que solicitadas pelços serviços. Rápida
localização da deliberação tomada, possibilitando uma
maior celeridade no andamento dos processos

Envio de convites para eventos
municipais

Remetidos para os diversos órgãos municipais e entidades
Contribuir para uma maior participação em todas as
(Associações, Coletividades, Forças de Segurança, Saúde, etc.) atividades desenvolvidas

Passagem de certidões das
deliberações

Resposta a solicitação de munícipes ou serviços da Câmara,
remetendo-se as cópias simples ou autenticadas das
deliberações solicitadas

Contribuiu para o cumprimento de obrigações legais, quer
dos munícipes, quer da Câmara

Elaboração de editais dos despachos
da Presidência e Vereação

Publicitação das decisões com eficácia externa

Cumprimento de imperativo legal

Expedição do correio emitido pelos
diversos Serviços

Tratamento e encaminhamento do correio provenientes dos
diversos Serviços Municipais, para o exterior (21 732
documentos expedidos)

O empenho para que o mesmo seja enviado diariamente
(mesmo quando entregue após a hora de saída do
correio) proporciona maior celeridade na informação que
se pretende fazer chegar aos destinatários

Regulamentos Municipais

Publicitação nos termos da legislação

Cumprimento de imperativo legal

Bandeiras

Colocação das Bandeiras Nacional e do Concelho, à 6.ª feira e Forma de informação à população, em situações de Luto
Nacional ou Atos de Comemoração
sua retirada à 2.ª feira. Colocação da Bandeira Nacional em
situações de luto Nacional ou outro, conforme diretivas para o
efeito

Apoio ao Arquivo Municipal

Fornecimento de informações/cópias de documentos
arquivados no Edifício Central após solicitação do serviço do
Arquivo

Maior rapidez no andamento dos processos dos serviços
que requisitaram a respetiva informação/cópia, não sendo
necessário aguardar a deslocação ao edifício de um
funcionário(a) do arquivo

GABINETE DE PLANEAMENTO E SIG
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRES
TAÇÃO DA

1 de setembro a 31
outubro de 2016

1 de setembro a 31
outubro de 2016
1 de setembro a 31
outubro de 2016

1 de setembro a 31
outubro de 2016

1 de setembro a 31
outubro de 2016

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Pareceres de processos, Informações
Informação ao abrigo dos PMOT's. Plano
Internas, Certidões, Audiências aos
Diretor Municipal, Plano de Pormenor das
Planos Municipais de
Municipes.
Ordenamento do Território Pedreiras-Triana, Plano de Pormenor de
Acompanhamento na CCDRN da proposta
(PMOT's)
Boialvo e Plano de Ordenamento da
de transposição de normas do POACL para
Albufeira de Crestuma-Lever.
o PDM de Gondomar.
Pareceres de processos, Informações
Informações no âmbito das Via
Estudos e Acessibilidades
Internas, Certidões, Audiências aos
Estruturantes e Linha do Metro.
Municipes.
Sistema de Informação
No âmbito da Cartografia e SIG.
Atualizações dos dados georeferênciados.
Geográfica

Sistema de Informação
Geográfica

Bases de Dados

Aplicação EPL, GU e WEB.

No âmbito dos PMOT's

Gabinete de Estudos Estratégicos
Setor Património
1 de setembro a 31
outubro de 2016

Colaboração com outros
Setores do Municipio
Gabinete de Apoio à Presidência

Divisão de Desenvolvimento Económico

1 de setembro a 31
outubro de 2016

1 de setembro a 31
outubro de 2016

1 de setembro a 31
outubro de 2016

1 de setembro a 31
outubro de 2016

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

SIG - Sistemas de
Informação Geográfica

Gestão de toda a informação geográfica das
aplicações de emissão de plantas, gestão
urbanística e webPDM para a nova
plataforma das aplicações. E atualização da
base de dados geográfica.
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 Comunitárias.
Fornecimento de elementos no âmbito da
Toponímia.
Colaboração na elaboração de informações
e trabalhos de diferentes áreas.
Análise de loteamento de Valchão para
futura Zona Industrial. Estudos de possiveis
Zonas Industriais de acordo com o PDM.

Participação no grupo de trabalho no Preparação dos elementos geográficos para
âmbito da AMP.
disponibilização à AMP.
Participação no grupo de trabalho do
projecto "Parque das Serras do Porto",
Parque das Serras do Porto
Acompanhamento do processo.
formado pelos Municipios de Valongo,
Paredes e Gondomar.
Plano de Ação de
Participação no grupo de trabalho do
Mobilidade Urbana
Plano de Ação de Mobilidade Urbana
Acompanhamento do processo.
Sustentável da AMP
Sustentável da AMP PAMUS , formado
PAMUS
pelos Municipios da AMP.
Participação no grupo de trabalho
Acompanhamento do projeto no âmbito
Estrada da Circunvalação formado pelos Municípios de Gondomar,
AMP.
Maia, Porto e Matosinhos.

O/A responsável

Gabinete de Apoio ao Associativismo
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
01.09.2016 a 31.10.2016

01.09.2016 a 31.10.2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Programa de Apoio ao Associativismo

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE

Atualização dos titulares dos
Atualização da base de dados do movimento órgãos sociais com base nas
informações recebidas
associativo de gondomar
através de MGD

Divulgação junto do movimento
socioeducativo dos documentos necessários Notificação das associações socioeducativas
para efeitos de pagamento no âmbito do
contempladas pelo Programa de Apoio ao
Programa de Apoio ao Movimento
Movimento Associativo 2016
Associativo 2016

Contacto via endereço
eletrónico

01.09.2016 a 31.10.2016

Divulgação de Eventos realizados por
associações do Concelho

Notificação junto das associações inscritas
no cadastro municipal e dos serviços
municipais

Divulgação de 11 eventos
realizados por coletividades

01.09.2016 a 31.10.2016

Preenchimento das Fichas de Referência
(Representação) sempre que solicitado pelo
Gabinete de Apoio à Presidência

Disponibilização das informações que
constam do cadastro municipal

4 Fichas de Referência

01.09.2016 a 31.10.2016

Divulgação de Eventos Municipais (serviços
municipais e outras entidades do concelho)
junto do Movimento Associativo de
Gondomar

Notificação junto das associações inscritas
no cadastro municipal

Divulgação de 3 eventos

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

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 08 lojas do Mercado da Areosa
em setembro, 01 loja do Mercado de Rio Tinto. No mês de outubro 09
lojas do Mercado da Areosa e 01 loja do Mercado de Rio Tinto.

setembro e outubro
2016

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

Atendendo à realização da Feira das Tasquinhas nas instalações do
Mercado de Gondomar (S. Cosme), foi prestado todo o apoio
necessário à realização da mesma.
Foi elaborada e aprovada em reunião de Câmara a Ata da Arrematação
em Hasta Pública para Adjudicação do Direito de Ocupação Efetiva da
loja nº 2.c destinada ao ramo de atividade de Esteticista, do Mercado
da Areosa. Procedeu-se à elaboração do respetivo contrato.
No Mercado da Areosa procedeu-se a uma reestruturação dos lugares
de terrado ocupados pelos agricultores no exterior do edifício. Foi
elaborado um estudo e efetuada a planta com os respetivos lugares. Foi
prestado apoio na instalação dos mesmos nos locais previstos.
Foi efetuado um estudo com vista à colocação de toldos de proteção
no Mercado da Areosa, de forma a permitir aos vendedores dos
lugares de terrado baixarem ou subirem conforme as necessidades de
meteorológicas.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manter a sua atualização.
Que os adjudicatários procedam ao pagamento
e regularização das taxas de ocupação em
débito.
A realização da Feia das Tasquinhas.
Ir de encontro ao pretendido por comerciantes
que manifestaram interesse.
Adjudicar e rentabilizar a loja que se encontra
vaga.
Atender às solicitações dos comerciantes que
manifestaram interesse na reestruturação com
intuito de melhores perspetivas de negócio.
Proporcionar melhores condições de
operacionalidade.

Dada a reestruturação da loja 0.d com o ramo de atividade de Peixaria
no Mercado da Areosa, procedeu-se á elaboração de informação no
sentido de ser cobrado o valor de acordo com a alteração de área. Foi
enviado à DAM o contrato da adjudicatária para se proceder ao
respetivo aditamento.
Elaboração de Requisições para reposição de material diverso nos
Mercados Municipais.

Manter as condições de operacionalidade nos
Mercados.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Na sequência da informação e análise às faltas dadas pelos feirantes,
(seis faltas seguidas, sem justificação) é efetuado ofício aos mesmos Que os feirantes justifiquem as faltas dadas de
forma a não perderem os lugares.
com vista a justificarem as faltas dadas à respetiva Feira.

setembro e outubro
2016

Feiras Municipais
de Gondomar
(S.Cosme),
Complementar de
Gondomar
(S.Cosme), Bela
Vista, Melres e Rio
Tinto, foi dado
seguimento a todo o
expediente
relacionado com as
mesmas, tais como ,
elaboração de
Informações,
requisições, editais,
correspondência
rececionada em
curso e expedida.

Elaboração e resolução do expediente inerente a faltas de presença
de ocupação de terrado nas Feiras Municipais (elaboração de ofícios
e efetuados contactos telefónicos).
Procedeu-se ao atendimento presencial e/ou telefónico que visavam
prestar esclarecimentos e/ou apoio na elaboração das inscrições,
para o exercício nas diversas Feiras Municipais, atribuição de lugares
e sobre o valor das Taxas em vigor.

Que os feirantes procedam à respetiva
justificação, evitando a perda de direito de
ocupação do lugar de terrado.
Informar os interessados em como devem
proceder para se inscreverem na(s) Feira(s)
pretendida(s).

Determinado que o recinto das Feiras de Gondomar (S. Cosme) e
Complementar de Gondomar (S. Cosme), durante três feiras seja,
para a instalação de diversos vendedores a realização das Festas do
Concelho/2016, na sequência da análise a um Inquérito efetuado a
todos os feirantes das referidas feiras, procedeu-se à elaboração de
informações, avisos e plantas com a localização dos feirantes que Permitir que os feirantes continuem a exercer a
manifestaram interesse em exercer as Feiras de Gondomar (S. sua atividade sem determinado.
Cosme), nos dias 21 e 28 de setembro e 05 de outubro e a Feira
Complementar de Gondomar (S. Cosme), nos dias 22 e 29 de
setembro e 06 de outubro, no Parque de Estacionamento do
Multiusos de Gondomar. Nas referidas datas foi prestado apoio na
instalação dos mesmos nos locais previstos.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

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

setembro e outubro
2016

Festas e Diversas
Ocupações de
Espaço Público

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Procedeu-se à elaboração de Editais e às respetivas plantas para a
ocupação de espaço público para: A Noite Branca, para o
prolongamento das Festas do Concelho, para os Concertos do Tony
Carreira e GNR, dias 11 e 30 de setembro respetivamente, na União
das Freguesias de Gondomar (S. Cosme),Valbom e Jovim. Para o 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. Sendo
rececionadas e analisadas várias solicitações procedeu-se a Atos para
a Atribuição de lugares e efetuou-se a Informação, para procederem
ao pagamento pelas referidas ocupações.
Permitir aos requerentes o exercício da sua
atividade no espaço público durante o período
Festas do Concelho (Nª Senhora do Rosário) – Após o prazo pretendido.
estabelecido para pagamento dos lugares atribuídos para as
referidas Festas, tendo-se verificado que havia lugares vagos e
havendo interessados na ocupação de espaço público, procedeu-se à
atribuição de lugares. Foram efetuadas informações no sentido de
procederem ao pagamento da referida ocupação e procedeu-se à
elaboração de Cartões de Identificação.
Procedeu-se à elaboração do Edital e da respetiva planta para a
ocupação de espaço público para o Concerto God Save The Queen
dia 12 de novembro e para o Festival Panda e os Caricas dia 11 de
dezembro, no Multiusos de Gondomar.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro
2016

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Eventos Promocionais
foi efetuado todo o
expediente
relacionado com a
realização da iniciativa
ARTESANATO D’
OURO
GONDOMAR/16 tais
como , elaboração de
Informações,
requisições,
correspondência
rececionada e
expedida.

Foi elaborada e levada a reunião de Câmara uma proposta, para a
realização do evento ARTESANATO D’ OURO – GONDOMAR 16 - a
ser levada a efeito no Largo do Souto em Gondomar (S. Cosme),
entre os dias 16 a 25 de setembro.
Foi enviada correspondência a dar conhecimento e a convidar
artesãos a participarem na realização da mesma.
Nos 25 Stands participaram:
-14 Artesãos do Concelho;
-10 Artesãos de fora do Concelho (Amarante, Felgueiras, Caminha,
Paços de Ferreira, Porto, Guarda, Vila Pouca de Aguiar e Arganil)
-03 Instituições: Argo -Associação Artística de Gondomar, Associação
Gens` Arte Cooplixa e a Cooperativa de Bordados da Lixa.
1 stand para Newcoffee com a oferta de café a todos os visitantes.
Exposto Artesanato - Brinquedos em madeira, Pintura Azulejos,
Trabalhos em raízes e pedra, Trabalhos em ardósia, Filigrana
Presépios em produtos naturais, Cestaria em verga, bambu, vime,
Artigos em pele de couro e cortiça, Bijuteria e trabalhos em arame,
Tapeçaria e tecelagem tradicional, Trabalhos Ardósia (casinhas),Área
da Cinzelagem, Bordados da Lixa, Escultura em madeiras, Artigos em
madeira reciclada, Vassouras, Mel e derivados e Produção de licores.
Procedeu-se à reserva do Multiusos de Gondomar, com vista à
realização da Ourindústria 2017.
Procedeu-se à reserva da Sala D’Ouro do Multiusos de Go do ar,
com vista à realização de uma Feirinha de Natal, a organizar pelo
Município e a Associação Animais da Quinta, no dia 17 de dezembro.

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Proporcionar aos artesãos locais e de outras
localidades a possibilidade de novas
oportunidades de expor e valorizar a riqueza
e a diversidade das suas tradições.

A realização da Ourindústria 2017.
A realização do eve to O Natal do Teu
A i al .
Gondomar,15 de novembro de 2015
O Coordenador Técnico,
(Paulo Pacheco)
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NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO (DEPARTAMENTO DO URBANISMO)
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

02-09-2016

05-09-2016

06-09-2016

07-09-2016

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Isenção de taxas - insuficiência
económica
vistoria
de
Informação manuscrita
salubridade
procº
nº
30/2016/33
Loteamento - demolição e nova
construção - alteração a licença
Informação 075/2016
de loteamento - procº nº
01/2016/197
Alteração
a
licença
de
loteamento (alvará nº 17/79) Informação 076/2016 loteamento fora da área do
município - PDM - procºs nºs
02/2015/30 e 02/2016/59
ANÁLISE

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
Conclui-se dever o processo ser remetido ao Gabinete de
Desenvolvimento Social e Intervenção comunitária para
elaboração de relatório social para aferição da existência
da situação de insuficiência económica, tendo em vista a
submissão do pedido de redução de taxas a decisão do
órgão executivo
Conclui-se que a demolição de edificação existente com
proposta de edificação de nova construção no lote, não
constitui, por si só, alteração à licença de loteamento

Conclui-se deverem os processos ser remetidos ao
Gabinete de Planeamento e SIG para esclarecimento

Conclui-se que a sentença, transitada, ao absolver da
Licenças caducadas - sentença
instância o município, não põe em causa os atos
judicial
procºs
nºs
administrativos que declararam a caducidade das licenças,
10/2000/5543 e 10/2001/6420
que assim permanecem na ordem jurídica

09-09-2016

Projeto de arquitetura com peças
(escritas
e
desenhadas) Conclui-se inexistir norma, legal ou regulamentar, que
Informação 077/2016
divergentes - quais prevalecem - resolva a dúvida; não existe lacuna na lei
procº nº 32/20167203

12-09-2016

Pedido
de
certidão
de
compropriedade - prédio omisso
Informação manuscrita
Foi junta a certidão negativa do registo predial
no registo predial - instrução procº MGD 11644/2016

13-09-2016

Projeto de águas pluviais Conclui-se que todos os proprietários que possam ser
caminho de servidão - anuência
afetados pelo projeto proposto devem anuir nessa
Informação manuscrita
dos titulares da servidão - procº
afetação
nº 01/2015/246

15-09-2016

16-09-2016

20-09-2016

Colocação de tapa-vistas - artigo
1360º Código Civil - não
Informação 078/2016 cumprimento da ordem de
colocação
procº
nº
06/2014/178
Insolvência - trânsito em julgado
da sentença de insolvência Informação manuscrita atuação do administrador de
insolvência
procº
nº
13/1999/1748
Liquidação de taxas - pagamento
de
taxas
alteração
aplicação
Informação manuscrita regulamentar
regulamentar no tempo - procº
nº 02/2016/38

Conclui-se que não cabe ao município fiscalizar e decidir
com base na violação do artigo 1360º do Código Civil

Conclui-se dever ser notificado o Administrador de
Insolvência para informar sobre o trânsito em julgado da
sentença, que declarou a insolvência, logo que o mesmo
ocorra, e/ou apresentar telas finais da rede de rega

Conclui-se que ao pagamento das taxas será aplicável o
regulamento municipal que estiver em vigor a essa data

21-09-2016

21-09-2016

Subscrição de projetos de
arquitetura por engenheiros civis
Informação 079/2016 - declaração da Ordem dos
Engenheiros (OE) - MGD nº
29917/2016

Conclui-se que em face da Lei nº 31/2009, alterada e
republicada pela Lei nº 40/2015, só podem ser autores de
projetos de arquitetura os arquitetos com inscrição em
vigor na Ordem dos Arquitetos, sem prejuízo das exceções
previstas nos nºs 2 e 4 do artigo 25º da lei, que não
contemplam a situação constante da declaração emitida
pela OE

Substituição de depósito em Analisado o aditamento apresentado à garantia bancária
numerário por garantia bancária -presente no processo, mostra-se o mesmo em
Informação manuscrita
caução de obras de urbanização - conformidade com a proposta de correção constante da
procº nº 01/2015/83
Informação nº 048/2016
Reunião

22-09-2016

REUNIÃO

no

Departamento

do

Urbanismo

com

a

participação do senhor Diretor do Departamento de
Áreas Urbanas de Génese Ilegal
Urbanismo e do Dr. João Fraga de Castro, advogado,
(AUGI)
representante de proprietária interessada em promover
procedimento de AUGI em S. Pedro da Cova

22-09-2016

23-09-2016

27-09-2016

PROPOSTA

Obras de demolição - perímetro de
proteção à Capela e cruzeiro da
Quinta Nª Sª do Rosário - artigo 71º, Elaboração de proposta para reunião do órgão executivo
nº 2 alínea c) do RPDM - procº nº
01/2016/312

Legalização de sala de jogos em
estabelecimento de bebidas Informação 080/2016 procedimento de licença isenção do alvará de obras procº nº 08/2013/34
(I)Legitimidade da requerente procº
nº
Informação 081/2016 legalização
10/1978/515

Conclui-se não haver lugar a isenção do alvará de obras;
audiência prévia
Conclui-se ser de notificar a requerente para vir
demonstrar ser titular de direito que lhe permita realizar a
operação urbanística proposta

27-09-2016

30-09-2016

Compropriedade - artigo 54º da
Lei nº 91/95 (redação da Lei nº
PROPOSTA
64/2003)
registo
MGD
11644/2016
Isenção e redução de taxas loteamento - criação postos de
Informação 082/2016
trabalho - artigo 15º RTTL - procº
nº 02/2016/27

Elaboração de proposta para submeter a reunião do órgão
executivo
Conclui-se que é aplicável o disposto no nº 7 do artigo 15º
(hotel - atividade turística), sendo inaplicável qualquer
outra disposição do artigo

04-10-2016

Alteração a loteamento Conclui-se ser de anular o ato administrativo de
licenciamento erro nos
licenciamento; a cave, desde que destinada a garagem
Informação 083/2016 pressupostos de facto - anulação e/ou arrumos, pode localizar-se no edifício principal como
artigo 77º, nº 2 alínea a) RPDM em edifício anexo
procº nº 02/2016/22

06-10-2016

Alteração a loteamento Propõe-se que se esclareça o requerente, nos terrmos
liquidação
de
taxas
constantes da informação, dos fundamentos existentes
Informação 084/2016
fundamentação da liquidação para a liquidação efetuada
procº nº 02/2015/42

07-10-2016

Conclui-se que a legitimidade da usufrutuária deve ser
Usufrutuária - legitimidade - confirmada pelos proprietários do imóvel, atentas as
Informação 085/2016 procº nº 01/2016/218 e registo características (demolição de parte de prédio e ampliação
doutra parte) que rodeiam a operação urbanística
MGD nº 31527/2016
apresentada

10-10-2016

Conclui-se inexistir qualquer questão concretamente
Ampliação - área de risco alto ou
colocada; em tese, admite-se a aplicação de normas do
muito alto de incêndio florestal PDM que sejam mais restritivas que as do DL 124/2006,
Informação 086/2016
PDM - DL 124/2006 - procº nº
sem as violar, por constituirem uma opção do município
01/2016/195
para o ordenamento do seu território

11-10-2016

12-10-2016

12-10-2016

13-10-2016

14-10-2016

Certificação de destaque - Conclui-se que o projeto de decisão não se encontra
pressupostos - projeto de
fundamentado por nenhuma referência existir ao artigo 6º
Informação 087/2016
decisão (unidade de cultura) procº nº 01/2016/261
do RJUE; deve o pedido ser reanalisado tecnicamente
Participação em reunião de técnicos do Departamento do
REUNIÃO
Projeto de RJUE
Urbanismo
Incumprimento de ordem de Conclui-se que a não reparação de prédio ordenada ao
reparação de fachada de edifício -abrigo do artigo 89º, nº 2 do RJUE constitui
Informação manuscrita artigo 89º, nº 2 RJUE contraordenação - procº nº contraordenação prevista e punida nos termos do disposto
30/2015/1
no artigo 98º, nº 1 alínea s) e nº 4 do RJUE
Pedido de redução de taxas Conclui-se que o pedido reune os pressupostos abstratos
Informação 088/2016 artigo 15º, nºs 7 e 8 RTTL - hotel - para ser decidido, positivamente, pelo órgão executivo;
deve ser efetuada proposta para reunião de câmara
procº nº 10/2011/4252
Liquidação de taxas - TMU e Conclui-se que se a operação urbanística é apenas de
Compensação - loteamento - edificação, cabe liquidação de TMU e já não de
Compensação; se a operação urbanística é de edificação
de
habitação
Informação 089/2016 edificação
com alteração, igualmente, à licença de loteamento (nº 8
unifamiliar
procº
nº do artigo 27º do RJUE), cabe liquidação de TMU e
01/2016/197
Compensação

14-10-2016

Conclui-se nos termos constantes da Informação nº
085/2015, cuja cópia se junta ao PA; inexistem razões jusTelas finais - subscrição por
administrativas que impeçam a apresentação e subscrição
Informação manuscrita técnico que não é o autor de
de telas por quem não é o autor do projeto, desde que
projeto - procº nº 01/2014/163
demonstrada a titularidade de habilitações profissionais
para o efeito

18-10-2016

Conclui-se inexistir, no caso concreto, qualquer dever legal
Loteamento com 30 anos incorreções - demanda aos que imponha aos herdeiros do loteador a obrigação de
Informação 090/2016
herdeiros do loteador - procº nº prestação de informações, por não serem parte no
02/2016/12
processo nem proprietários de qualquer lote

19-10-2016

20-10-2016

24-10-2016

26-10-2016

28-10-2016

Prazo para requerer a emissão de
Conclui-se inexistir base legal para deferir o pedido;
alvará
2º
pedido
de
audiência prévia para projetada decisão de declarar a
Informação 091/2016
prorrogação - caducidade - procº
caducidade da licença (nº 5 do artigo 71º RJUE)
nº 11/2005/1956

PROPOSTA

Obras de construção - aprovação perímetro de proteção à Igreja
Matriz de S. Cosme e S. Damião, à
Quinta da Igreja e à Sede do Ala Elaboração de proposta para reunião do órgão executivo
Nuno Álvares de Gondomar - artigo
71º, nº 2 alínea c) do RPDM - procº
nº 01/2016/77

Habitação
multifamiliar
licenciamento
anulado
Informação 092/2016 execução de julgado anulatório legalização de construção - procº
nº 1655/87

Conclui-se que a legalização pode ser possível, devendo ser
efetuado despacho / deliberação que determine o início do
procedimento com notificação aos proprietários para a
requererem em prazo certo sob pena de procedimento
oficioso
Solicitada dispensa de participação no procedimento, ao
Loteamento - libertação de
abrigo da previsão constante do artigo 48º, nº 1 do CPA 91,
Informação manuscrita garantia bancária - procº nº
aplicável por força do nº 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº
12/2006/6714
4/2015
Alteração a loteamento liquidação de taxas - pedido de
Conclui-se inexistir base legal para a procedência de ambos
suspensão do pagamento os pedidos; audiência prévia para projetada decisão de
Informação 093/2016
pedido
de
emissão
do
indeferimento
aditamento ao alvará - procº nº
02/2016/26

DIÁRIO DA REPÚBLICA
01-09-2016 a 09-09-2016

Diário da República 34- Não foi publicada legislação em
2016
matéria urbanística

12-09-2016 a 16-09-2016
19-09-2016 a 23-09-2016
26-09-2016 a 30-09-2015
03-10-2016 a 07-10-2016
10-10-2016 a 14-10-2016
17-10-2016 a 21-10-2016
24-10-2016 a 31-10-2016

Diário da República 352016
Diário da República 362016
Diário da República 372016
Diário da República 382016
Diário da República 392016
Diário da República 402016
Diário da República 412016

Não foi publicada legislação em
matéria urbanística
Não foi publicada legislação em
matéria urbanística
Não foi publicada legislação em
matéria urbanística
Não foi publicada legislação em
matéria urbanística
Não foi publicada legislação em
matéria urbanística
Não foi publicada legislação em
matéria urbanística
Não foi publicada legislação em
matéria urbanística

Município de Gondomar, 02 de novembro de 2016

O Dirigente Intermédio de 3º grau,
Manuel Pacheco

MANUEL ANTÓNIO
DOS SANTOS
PACHECO

Assinado de forma digital por MANUEL ANTÓNIO DOS
SANTOS PACHECO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão
Português, ou=Assinatura Qualificada do Cidadão,
sn=DOS SANTOS PACHECO, givenName=MANUEL
ANTÓNIO, serialNumber=BI074073443, cn=MANUEL
ANTÓNIO DOS SANTOS PACHECO
Dados: 2016.11.02 11:44:15 Z

Setor de Equipamento

RELATÓRIO ATIVIDADES PARQUE AUTOMÓVEL
SETEMBRO/OUTUBRO 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

EQUIPAMENTO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE
SERVIÇO PRESTADO

20-09-2016 a 11-10-2016

Máquina Giratória
Camião

Desaterro para construção da Associação de Participação Autárquica na melhoria de
Apoio ao Deficiente (Baguim do Monte)
condições de apoio social.

08-09-2016 a 19-08-2016

Máquina giratória
Camião

Limpeza de vegetação e desaterro para
Apoio Municipal à melhoria de condições
abertura de acesso às traseiras do Complexo
das Instituições Desportivas
Desportivo do Gondomar Sport Clube

19-09-2016 a 27-09-2016

Máquina retro
Camião

Desaterro para alargamento da Avenida Dr.
Melhoria das vias de comunicação
Francisco Sá Carneiro

25-10-2016 a 26-10-2016

Máquina giratória
Camião

Limpeza e remoção de cubos no depósito de
Organização depósito de materiais.
materiais em S. Pedro da Cova

27-10-2016 a 31-10-2016

Máquina giratória
Camião

Abertura de vala para colocação de coletor de Melhoria da rede de condução de águas
águas pluviais
pluviais

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

Setor de Equipamento

01/09/2016 a 31/10/2016

Autocarros

Protagonização de várias iniciativas de
38 Cedências autocarros para levar a efeito índole social, cultural e pedagógica
direcionadas às crianças, jovens e idosos
vários programas organizados pela Câmara
do Município.

01/09/2016 a 31/10/2016

Autocarros

Proporcionar aos alunos alargamento dos
01 Cedências de autocarros a Instituições de
conhecimentos através de "visitas
Ensino
culturais".

01/09/2016 a 31/10/2016

Autocarros

11 Cedências de autocarros a Associações Participação Autárquica nas deslocações
Folclóricas e Musicais
aos locais de atuação.

01/09/2016 a 31/10/2016

Autocarros

28 Cedências de autocarros a Instituições Colaboração
Autárquica
para
a
Desportivas
participação nas atividades desportivas

01/09/2016 a 31/10/2016

Autocarros

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

01/09/2016 a 31/10/2016

Autocarros

15 Cedências de autocarros a Instituições Apoio Autárquico no desenvolvimento de
Sociais, Culturais e Recreativas
ações sociais, culturais e recreativas.

01/09/2016 a 31/10/2016

Autocarros

08 Cedências de autocarros a Instituições várias

Colaboração Autárquica na realização de
passeios/convivios diversificados.

O Coord. Técnico

(António Silva)

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Promoção do Livro e da Leitura
15 de outubro

Apresentação de livro

"Alberto Teixeira de Sousa - O Timoneiro" de Fátima Silva
Exposições

setembro

Exposição de fotografia e pintura

Mostra de fotografia e pintura de Amilcar Marques

outubro

Exposição documental

"Não se perca a intenção de jornada" da Ala Nun'Alvares

Serviço Educativo
1 de outubro

Hora do Conto "Sábados a Contar"

"Os ovos misteriosos" de Luísa Ducla Soares e Manuela
Bacelar

1 de outubro

Hora do Conto "Bebéteca"

"Quando a mãe grita" de Jutta Bauer

8 de outubro

Sessão de cinema infantil

Exibição do filme "A dama e o Vagabundo"

15 de outubro

Sessão de cinema infantil

Exibição do filme "O Grilo Feliz"

22 de outubro

Sessão de cinema infantil

Exibição do filme "Tom & Jerry"

27 de outubro

Visita guiada e hora do conto

Centro Escolar da Boavista

29 de outubro

Histórias Musicadas

29 de outubro

Hora do Conto "Sábados a Contar"

29 de outubro

Hora do Conto "Bebéteca"

"Quando a mãe grita" de Jutta Bauer

31 de outubro

Visita guiada e hora do conto

Centro Escolar de Gondomar

Histórias do Arco da velha em Noites de Lua Cheia" pelo
Som do Algodão
"Os ovos misteriosos" de Luísa Ducla Soares e Manuela
Bacelar

Cedências de espaços da Biblioteca a outros serviços/entidades
setembro, outubro

Reunião

CPCJ de Gondomar

setembro, outubro

Reunião

Núcleo Local de Inserçao

22 de setembro

Reunião

Habitação

27 de setembro

Reunião

Bibliotecas Escolares do Concelho de Gondomar

28 de setembro

Reunião

Reunião Alargada da CPCJ

29 de setembro

Assembleia

Assembleia Municipal

18 de outubro

Encontro

Conversas à Terça-Feira "Casamento Reais Ibéricos"

19 de outubro

Seminário

Semana de Combate à Pobreza e Exclusão Social

22 de outubro

Workshop

"Mamãs e Bebés"

25 de outubro

Encontro

Conversas à Terça-Feira "Casamento Reais Ibéricos"
Entrada de Público

setembro

Serviços da Biblioteca

Total de Entradas/Utilizações

outubro

Serviços da Biblioteca

Total de Entradas/Utilizações
Serviço de Empréstimo

setembro

Empréstimo

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

outubro

Empréstimo

Domiciliário (Adultos, Menores; IPSS e Coletivos)

Renovações e Devoluções
setembro

Renov. e devol.

BMG e BIG

outubro

Renov. e devol.

BMG e BIG

Utilização de PC's
setembro, outubro

Empréstimo PC's

Todas as secções

Utilizadores Inscritos

setembro, outubro

Todos os serviços

Novas inscrições

De 2005 a outubro de 2016

Todos os serviços

Número total de inscrições
Fundo documental da Biblioteca

De 2005 a 2016

CD-Audio

De 2005 a 2016

CD-Rom / DVD Rom

De 2005 a 2016

DVD Musical

De 2005 a 2016

DVD -Vídeo

De 2005 a 2016

Monografias

De 2005 a 2016

Periódicos
Todas as categorias

O/A responsável

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

N.º estimado de participantes: 15

N.º estimado de visitantes: 150
N.º estimado de visitantes: 300

Nº. estimado de participantes: 4
Nº. estimado de participantes: 55
Nº. estimado de participantes: 9
Nº. estimado de participantes: 17

k

Nº. estimado de participantes: 13
Nº. estimado de participantes: 55
Nº. estimado de participantes: 20
Nº. estimado de participantes: 4
Nº. estimado de participantes: 7
Nº. estimado de participantes: 20

N.º estimado de participantes: 30

N.º estimado de participantes: 30
N.º estimado de participantes: 15
N.º estimado de participantes: 20
N.º estimado de participantes: 40
N.º estimado de participantes: 90
N.º estimado de participantes: 80
N.º estimado de participantes: 20
N.º estimado de participantes: 50

N.º estimado de participantes: 55

N.º de utilizadores: 2.219
N.º de utilizadores: 2.924

N.º de empréstimos: 509
N.º de empréstimos: 615

N.º total: 1.158
N.º total: 1.804

N.º de empréstimos: 1.386
Total de empréstimos: 2.510

N.º de novos utilizadores: 79
N.º total de utilizadores: 7.137

Total: 1.546
Total: 63
Total: 83
Total: 2.316
Total: 35.042
Total: 128
Total do fundo documental: 39.178

SETOR/SERVIÇO
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

13 de Setembro

Reunião

CMG Gondomar Rede Social

22 de Setembro

Reunião

CMG Gondomar Rede Social

29 de Setembro

Reunião

CMG Gondomar Rede Social

11 de Outubro

Reunião

CMG Gondomar Rede Social

13 de Outubro

Reunião

CMG Gondomar Rede Social

14 de Outubro

Exposição

Pedro Rocha Nogueira

19 de Outubro

Palestra

Univ. Grande Idade Rio Tinto

20 de Outubro

Reunião

CMG Gondomar Rede Social

20 de Outubro

Palestra

Univ Senior Rio Tinto

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
c. 10 participantes
c. 10 participantes
c. 10 participantes
c. 150 participantes
c.500 vistantes
c. 60 vistantes
c. 40 espectadores
c. 10 participantes
100 espectadores

Divisão da Cultura/Auditório Municipal
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

18 de agosto a 18 e setembro

Ricardo de Campos

Exposição

160 pessoas

3 de Setembro

Noite Branca - Exposição Ricardo de Campos

Exposição

60 Pessoas

7 de Setembro

Apresentação Medalha das Festas do Conceho

Apresentação

160 pessoas

7 de Setembro

Cultura à Quarta - Concerto de Piano Paulo Mesquita

Concerto

180 pessoas

14 de Setembro

Cultura à Quarta - Concerto Paticia Quinta e Pedro Teles

Concerto

197 pessoas

15 de Setembro

I Workshop "Direção Coral"

Workshop

37 Pessoas

19 de Setembro

Ensaios Concerto Padroeiros OPGB

Ensaios Concerto

60 Pessoas

20 de Setembro

Ensaios Concerto Padroeiros OPGB

Ensaios Concerto

60 Pessoas

21 de Setembro

Cultura à Quarta - Concerto Dos Padroeiros Orquestra Portuguesa Guitarras e Bandolins

Espetáculo de dança

230 pessoas

22 de Setembro

I Workshop "Direção Coral"

Workshop

37 Pessoas

24 de Setembro a 23 e Outubro

Artistas de Gondomar

Exposição

300 pessoas

24 de setembro

Corais na Festa

Concerto

120 Pessoas

25 de Setembro

Sarau de Dança

Dança

137 Pessoas

27 de Setembro

Gondomar Social - Grupo de Apoio

Formação

27 Pessoas

29 de Setembro

Conferencia "Divorcio"

Conferencia

136 Pessoas

29 de Setembro

I Workshop "Direção Coral"

Workshop

37 Pessoas

06 de Outubro

I Workshop "Direção Coral"

Workshop

37 Pessoas

15 de Outubro

Marialis - MCHOUROS

Concerto

153 pessoas

20 de Outubro

I Workshop "Direção Coral"

Workshop

37 Pessoas

20 de Outubro

Conferencia Associações de Pais CONFAP/FAPAG

Conferencia

60 Pessoas

21 de Outubro

Gala Juventude Desportiva de Gondomar

Gala

180 Pessoas

22 de Outubro

Revista à Portuguesa Isto Vai de Mal a Pior

Teatro

160 pessoas

25 de Outubro

Gondomar Social - Grupo de Apoio

Formação

27 pessoas

27 de Outubro

I Workshop "Direção Coral"

Workshop

37 Pessoas

29 de Outubro a 27 de Novembro

António Sampaio

Exposição

190 pessoas

29 de Outubro

Tiago Bettencourt

Concerto

248 pessoas

30 de Outubro

I Workshop "Direção Coral" Concerto

Concerto

124 pessoas

numero não encontrado devida a
elevada participação

Divisão da Cultura/Anfiteatro Souto/Via Direcional/Mercado Municipal
11 de Setembro

Tony Carreira

Concerto

16 a 25 de Setembro

Artesanato D'Ouro "Palco"

Concerto

16 a 18 de Setembro

XXVII Encontro de Dança

Dança

24/25 de Setembro

Espetáculo de Dança CINE&ARTE

Dança

25 de Setembro

Union Salsera

Concerto

30 Setembro a 3 de Outubro

XVII Feira das Tasquinhas

Festival

30 de Setembro

GNR

Concerto

1 de Outubro

Despique de Bandas

Concerto

2 de Outubro

Despique de Bandas

Concerto

3 de Outubro

Banda Musical S. Pedro da Cova

Concerto

5 de Outubro

Demonstração Cinotécnica

Demonstração

5 de Outubro

Balão de Ar Quente Regimento Paraquedistas

Demonstração

5 de Outubro

Largada de Paraquedistas

Demonstração

5 de Outubro

Banda Militar do Porto

Concerto

7 a 9 de Outubro

XVII Feira das Tasquinhas

Festival

7 de Outubro

Concerto Raquel Tavares

Concerto

8 de Outubro

Festival de Tunas

Concerto

9 de Outubro

Banda S. Cristovão de Rio Tinto e Banda União Musical Paramense

Concerto

400 pessoas
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação
numero não encontrado devida a
elevada participação

Divisão da Cultura/Monte Crasto
10 e 11 de Setembro

Merend'ouro

Romaria

numero não encontrado devida a
elevada participação

Divisão da Cultura/Casa Branca
10 de Setembro a 23 de Outubro

Exposição Albertino Valadares/Valter Hugo Mãe

Exposição

160 pessoas

24 de Setembro

Noites de Verão - Unisax - Quarteto de Saxofones

Concerto

120 Pessoas

9 de Outubro

Musica com Bebés & Papás

Musica

49 pessoas

Exposição Ilda Relvas

Exposição

127 pessoas

22 de Outubro a 20 de Novembro

Divisão da Cultura/Anfiteatro Largo do mosteiro
10 de Setembro

Club 5 basquete apresentação equipas

equipas

numero desconhecido

11 de Setembro

Bai-me à Loja

Feira

numero desconhecido

24 de Setembro

Feira dos Sabores

Feira

numero desconhecido

GABINETE DA CULTURA
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

Setembro e Outubro

Setembro e Outubro
Setembro
Setembro
Setembro
Outubro
Outubro
Outubro

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Material de Divulgação
Compilação de informação,
acompanhamento e expedição via
ctt/envio via digital da Agenda Cultural de
Agenda Cultural
Gondomar - meses de setembro,outubro
de 2016
Acompanhamento da produção do
Festas do Concelho de Gondomar 2016
material de divulgação
Elaboração de material de apoio à
Exposição de Amílcar Marques
exposição, respetiva divulgação e
distribuição física e digital
Apoio ao Clube Gondomarense
Impressões e correções diversas
Elaboração de material de divulgação e
I Workshop de Direção Coral
respetiva distribuição física e digital
Aula Aberta "Danças e Cânticos da
Elaboração de material de divulgação e
Natureza", com Ana Maria Pinto
respetiva distribuição física e digital
Apresentação do livro "Alberto Teixeira Elaboração de material de divulgação e
de Sousa - O Timoneiro"
respetiva distribuição física e digital
Elaboração de material de divulgação e
Concerto de Aniversário Marialis
respetiva distribuição física e digital

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

5000 exemplares/mês + versão digital

Atividade do Pelouro
Apoio e divulgação do evento
Apoio à Associação
Apoio à Federação das Colectividades do
Concelho de Gondomar
Apoio e divulgação do evento
Divulgação do evento.
Divulgação do evento.

Outubro

Exposição de Pedro Rocha Nogueira

Impressões e divulgação fisíca e digital

Apoio e divulgação do evento

Outubro

Conversas à Terça-feira - Casamentos
Reais Ibéricos

Elaboração de material de divulgação e
respetiva distribuição física e digital

Apoio e divulgação do evento

Outubro

Teatro Dez de Junho

Elaboração de bilhética

Apoio ao evento

Outubro

Exposição de Pintura de Ilda Relvas

Outubro

Histórias do Arco da Velha, pelo O Som
do Algodão

Outubro

Concerto com Tiago Bettencourt

Outubro

Exposição de António Sampaio

Outubro

Exposição no Clube Gondomarense

Setembro e Outubro

Newsletter Cultural

Elaboração de material de divulgação e
respetiva distribuição física e digital
Elaboração de material de divulgação e
respetiva distribuição física e digital
Acompanhamento da produção do
material de divulgação, impressões e
divulgação
Acompanhamento da produção do
material de divulgação, impressões e
divulgação
Impressão de catálogos

Divulgação do evento
Divulgação do evento
Divulgação do evento.

Divulgação do evento
Apoio ao evento e à associação

Elaboração e divulgação de Newsletter com
Divulgação dos eventos
sugestões/informação cultural
Cedência de Mobiliário Urbano (Mupis + GT)

Setembro/Outubro

Cedência de espaços institucionais

Noite Branca

Festas do Concelho/Divulgação
Setembro/Outubro

Cedência de espaços institucionais
Feira de Artesanato

Festas do Concelho/Divulgação

Setembro/Outubro

Wild Challenge

Cedência de espaços institucionais

Apoio ao Multiusos de Gondomar/Divulgação

Setembro/Outubro

Festival Internacional de Marionetas do
Porto

Cedência de espaços institucionais

Apoio ao FIM/Divulgação

Cedência de espaços institucionais

Apoio ao Multiusos de Gondomar/Divulgação

Cedência de espaços institucionais

Apoio aos STCP/Divulgação

Setembro/Outubro
God Save the Queen
Setembro/Outubro
STCP –Ca pa ha Wi Fi

Atividades do Gabinete
Setembro/Outubro

Setembro/Outubro
Setembro/Outubro
Setembro/Outubro

Setembro/Outubro
Setembro/Outubro

Programa de Apoio ao Associativismo
Cultural e Recreativo
Museu Nacional Imprensa/Protocolo e
Apoio Financeiro
Prémio Zulmiro Carvalho/2ª Bienal Int.
de Gaia
Centenário
do Aniv. Do Mestre Júlio
Resende/Protocolo com o Lugar do
Desenho

Acompanhamento dos dossiers individuais - Atividade do Gabinete - Apoio ao Associativismo
pagamento de apoios.
Cultural e Recreativo

Elaboração de Proposta.

Atividades do Gabinete

Elaboração de Proposta.

Atividades do Gabinete

Elaboração de Proposta.

Cadastro Municipal do Movimento AssociaGestão e manutenção
Receção e andamento do expediente do
gabinete

Expediente geral

Atividades do Gabinete
Gestão e manutenção da base de dados e
inscrição de novas associações culturais e
recreativas
Atividades do Gabinete

ARQUIVO
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇ
ÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

setembro e outubro

setembro e outubro

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Instalação do arquivo da escola Instalação e ordenação de milhares de
do Crasto para a escola da documentos/processos/livros que foram transferidos.
Covilhã (S. Pedro da Cova)
Trabalho em desenvolvimento.
Registo, higienização e acondicionamento de 102
Registo,
higienização
e processos de obras particulares e 302 registos de
acondicionamento - arquivo expediente diverso (cópias e certidões). Trabalho em
permanente atualização.
(instalações da biblioteca)

Eficácia na pesquisa e disponibilização dos
documentos.
Preservação
física,
recenseamento
e
disponibilização imediata dos documentos,
quando necessários a título de prova.
Satisfação de necessidades internas e externas, a
título de prova ou com intuito de investigação .

setembro e outubro

Pedidos de documentos

setembro e outubro

Reorganização de processos relativos a loteamentos:
confirmação de n.º de processo e cota atribuída,
acondicionamento quando necessário, reinstalação, Aumenta a eficácia na pesquisa e disponibilização
Conferência e reinstalação de de forma a optimizar o espaço disponível em estante. dos documentos, racionaliza o espaço disponível,
higieniza o espaço.
processos de Obras Particulares. Foram verificados 550 processos.

setembro e outubro

Arquivo Júlio Resende

138 pedidos internos.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Conclusão do apoio técnico ao Arquivo Júlio Resende,
no âmbito do projeto de tratamento e conservação
de espólios documentais da Fundação Gulbenkian.
Valorização de arquivos privados concelhios.

setembro e outubro

Fábrica Gondomarinho

Análise documental.

Valorização de arquivos privados concelhios.

PATRIMÓNIO
Apoio a estudantes e investigadores que recorrem ao
gabinete, na pesquisa de elementos sobre património
cultural.
Satisfação das necessidades do público.
Participação nas reuniões do grupo de trabalho,e
investigação na área do Património Cultural
Disseminação da cultura local.

setembro e outubro

Atendimento a estudantes e
investigadores

setembro e outubro

Projeto "Serras do Porto"

setembro e outubro

Visitas guiadas ao edifício dos
paços do concelho, à Casa
Branca de Gramido, e à igreja e
Estação de Caminhos de Ferro
de Rio Tinto
Visitas no âmbito do programa "Percursos d'Ouro".

Divulgação das instituições municipais.

Gabinete de Protocolo e Relações Públicas
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

01/02/03 de setembro

03 de setembro de 2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Torneio de Preparação do Futsal entre
Portugal, Espanha e Uzbequistão

Logistica' Montagem de mesas para um Porto de Honra, com copos taças de pé,
frapés, águas, sumos e disposiçao de bolos nas taças. Receção e encaminhamento
dos convidados á zona Vip.

Apoio ao protocolo de uma atividade cultural, social,
desportiva e divulgadora do Município

Noite Branca

Logistica' Colocação de mesas e cadeiras nos camarins, incluindo acepipes e bebidas
Apoio ao protocolo de uma atividade cultural, social e
aos artistas. Receção e encaminhamento dos convidados no anfiteatro do Souto aos
divulgadora do Município
seus camarins.

20 de setembro de 2016

07 de outubro de 2016

15 de outubro de 2016

Cerimónia de Inauguraçao do Relvado
Sintético João Paulino do Gondomar Sport
Clube

Cerimónia de Inauguração da Rua
Comendador Rui Nabeiro em Vila Verde

Dia Municipal do Combatente Junto ao
Soldado Desconhecido em Fânzeres

Logística:
- Receber e encaminhar os convidados;
Speaker
Pequena intruduçao da iniciativa a ser realizada. Descerramento da placa, alusiva ao
ato cerimonial.

Apoio ao protocolo de uma atividade social, desportiva,
cultural e divulgadora do Município

Logística:
Preparaçao de mesa com copos, água, sumo, Vinho do Porto, taça com bolos coração
de Gondomar e café. Receção e encaminamento dos convidados á sala do Senhor
Presidente. Desceramento da placa da rua do Comendados Rui Nabeiro. Tarde: Visita
Apoio ao protocolo de uma atividade educativa, social,
há Casa Branca de Gramido, Colocação de saiote azul, toalhas brancas, copos, taça
cultural e divulgadora do Município
para chocolates e maquina de café.
Receçao e encaminhamento dos convidados.
Desmontagem.

Logística:
Colocação de estrado com alcatifa vermelha uma pergola, pulpito com copos e
águas, 2 tripes com microfone, e disposição do sistema de som.
Receçao e encaminhamento dos convidados.
Desmontagem.

Apoio ao protocolo de uma atividade cultural, social,
educativa e divulgadora do Município

Núcleo de Gestão de Recursos Humanos - Gabinete de Metodologias, Re
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Metodologias de
Recrutamento e Seleção de Pessoal

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Metodologias de
Recrutamento e Seleção de Pessoal

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Mapa de Pessoal

Diário da República

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Metodologias de
Recrutamento e Seleção de Pessoal

Processos trabalhadores

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Metodologias de
Recrutamento e Seleção de Pessoal

Entidades

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Metodologias de
Recrutamento e Seleção de Pessoal

Recrutamento e Seleção

Recrutamento e Seleção de Pessoal

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Metodologias de
Recrutamento e Seleção de Pessoal

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Metodologias de
Recrutamento e Seleção de Pessoal

SIADAP

Expediente Geral

Centro de Emprego

Atendimento publico; recepção de

De 01/09/2016 a 31/10/2016 expediente diverso; registo da
Gabinete de Cadastro, Remunerações
assiduidade dos trabalhadores;
e Assiduidade -Expediente
informações; oficios

Atendimento publico; verificação da

De 01/09/2016 a 31/10/2016 assiduidade; recepção dos
Gabinete de Cadastro, Remunerações documentos da ADSE; informações;
oficios; Processamento de
e Assiduidade - Vencimentos
Vencimento das AEC'S

Organização das ações de formação

De 01/09/2016 a 31/10/2016 profissional tendo em vista a
Gabinete de Segurança e Condições de
valorização profissional dos
Trabalho
trabalhadores municipais

Promover as melhores condições de

De 01/09/2016 a 31/10/2016 segurança, higiene e saúde em todos
Gabinete de Segurança e Condições de os serviços da Autarquia,
Trabalho
desenvolvendo o trabalho nesta área
de gestão, em articulação com a
Comissão de Higiene e Segurança no
Trabalho

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Segurança e Condições de Promover o Protocolo de Colaboração
Trabalho
para realização do Plano de Formação
para 2016

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Segurança e Condições de
Organização do funcionamento
Trabalho
inerente ao Gabinete

De 01/09/2016 a 31/10/2016 Gabinete de Segurança e Condições de Planeamento, organização e
acompanhamento da Colheita de
Trabalho
Sangue

umanos - Gabinete de Metodologias, Recrutamento e Seleção de Pessoal
BREVE DESCRIÇÃO
Atualização do Mapa de Pessoal, através da retida de trabalhadores
pelos seguintes motivos: aposentação, denuncia de contrato, cessação
de contrato, falecimento;
Elaboração do Mapa de Pessoal para 2017
Elaboração da caracterização dos postos de trabalho a anexar ao mapa
de pessoal para 2017
Elaboração de despachos de afetação/reafetação dos trabalhadores
(mobilidade interna nos serviços);
Acordos de Mobilidades internas
Envio de avisos para o DR - CRJEP, celebração de contratos, comissões
de serviço, designações, procedimentos concursais, etc..

Arquivo - Processos individuais trabalhadores - Organização de novos
processos, atualização e junção de documentos, nomeadamente de
processos dos trabalhadores contratados no âmbito das AEC, etc.
Elaboração dos processos dos pedidos de aposentação solicitados pelos
trabalhadores (CGA).
Emissão de declarações, nomeadamente da relação jurídica de emprego
público, etc.; elaboração de várias informações relacionadas com os
trabalhadores;
Elaboração de informações referentes aos trabalhadores a fim de
proceder à aplicação da legislação inerente à gestão de recursos
humanos.
ADSE - Inscrição, renovação e cessação da inscrição de trabalhadores;
Centro Regional de Segurança Social - Inscrição e cessação de funções
dos trabalhadores;
Juntas médicas - Promoção das verificações domiciliárias de doença e
juntas médicas à ADSE e Caixa Geral de Aposentações (CGA);
CGA - Pedidos de aposentação e reinscrição de trabalhadores;
Seguros - Elaboração de processos de acidentes de trabalho e respetivo
envio para o Mediador e Companhia de Seguros;
Procedimento concursal comum - Apoio Administrativo e jurídico
(legislação procedimentos concursais) aos membros do júri dos
Procedimentos concursais a decorrer no NMRH, nomeadamente no
apoio à elaboração de atas, na análise de candidaturas, elaboração de
listagens, avisos (site, afixação e DR), notificações, correio eletrónico e
ofícios.

AEC - Atividade de Enriquecimento Curricular - Receção de documentos
e posterior elaboração de Contrato de Trabalho por Tempo
Determinado a Tempo Parcial, após envio dos dados por parte da
Educação, denuncias de contrato, etc.
Acompanhamento e apoio administrativo do processo de avaliação do
SIADAP 1, 2 e 3;
Movimentação/tramitação do expediente no Sistema de Gestão
Documental (My Doc Win) e respetivo arquivo.
Elaboração de informações, nomeadamente, SIADAP, mobilidades, etc.
Submissão de candidaturas ao Centro de Emprego, nomeadamente aos
programas Contrato-Emprego-Inserção e CEI+
Projeto-Centro de Emprego - Tramitação, elaboração de contratos
emprego-inserção, celebrados no âmbito da medida Contrato EmpregoInserção (desempregados beneficiários das prestações de desemprego),
bem como contrato emprego inserção+ (beneficiários do RSI) e
acompanhamento de todo o processo até ao final do projeto,
elaboração dos respetivos seguros, incluindo o encerramento de
projetos;
Seguros -Tramitação dos seguros dos CEI e CEI+, ou seja, elaboração de
processos de acidentes de trabalho p/ os CEI+ bem como elaboração dos
processos de acidentes pessoais relativamente aos CEI e respetivo envio
para o Mediador e Companhia de Seguros;
Neste serviço realizamos atendimento ao público, com recepção de
expediente diverso. Fazemos o registo em SGD de documentos enviados
pelos trabalhadores sobre férias, serviços externos, consultas…, fazemos
todo o controlo da assiduidade dos trabalhadores através do registo no
Relogio de ponto, tirando depois as listagens para controlo. Envio das
listagens para os vencimentos.
Neste serviço realizamos atendimento ao publico, com recepção de
expediente da ADSE; Reembolso de das despesas médicas; Sub.
Transporte; Elaboração de diversos mapas mensais, trimestrais e anuais
para DGAL, INE, INA, DGAEP, ANMP, GGF; Relatorio de actividades;
Balanço social; Elaboração de cartões de assiduidade; Ajudas de custo...
Organização dos processos respeitantes a abonos de familia; Subsidios;
Abonos complementares...Tramitação dos processos de penhoras;
alteração do posicionamento remuneratório; verificação de faltas e
licenças nos termos da lei; Processamento dos salários; Acompanhar os
processos relativos a acidentes em serviço e de trabalho, bem como de
doenças profissionais; Processamento dos vencimentos dos recém
contratados Aec's.

Calendarização das ações de formação profissional, bem como
ajustamento com a entidade formadora o calendário mais adequado aos
intervenientes.

Levar a cabo as diligências necessárias, através de um conjunto de
atividades ou medidas adotadas ou previstas em todas as fases de
atividade do órgão ou serviço, com o fim de evitar, eliminar ou diminuir
os riscos profissionais. O órgão ou serviço, qualquer que seja a
organização dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho,
deve ter uma estrutura interna que assegure as actividades de primeiros
socorros, de combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores em
situações de perigo grave e iminente, designando os trabalhadores
responsáveis por essas actividades.

Promover a avaliação anual da formação; Planear a organização das
ações de formação internas e externas;

Elaboração de informações referentes a trabalhadores; elaboração de
pareceres e propostas relacionadas com o conteúdo funcional deste
Gabinete e nos termos da legislação vigente;

Gestão e adoção das diligências necessárias para efetuar em parceria
com o Instituto Português de Sangue a Colheita de Sangue dirigida aos
trabalhadores desta Autarquia

eção de Pessoal
IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

SETOR/SERVIÇO

Relatório de Atividade de Setembro e Outubro 2016
IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
CONFIRMAÇÃO MATERIAL PARA
VIATURAS DE ACORDO COM
FATURAÇÃO E REQUISIÇÃO

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

ENTRADA E SAIDA DE EXPEDIENTE

REGISTO - FATURAÇÃO /
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

182 REPARAÇÕES

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA E
ELETRICA DE VIATURAS / MAQUINAS

DISPONIBILIDADE PERMANENTE DAS
VIATURAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE
VIATURAS / MAQUINAS DA CMG
(incluindo colocação de pneus e inspeções)

60 REPARAÇÕES

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA E
ELETRICA DE VIATURA / MAQUINAS

DISPONIBILIDADE PERMANENTE DAS
VIATURAS

PEQUENAS REPARAÇÕES / MANUTENÇÃO DE
VIATURAS / MAQUINAS DA CMG

4 REPARAÇÕES

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA E
ELETRICA DE VIATURAS / MAQUINAS

DISPONIBILIDADE PERMANENTE DAS
VIATURAS

LUBRIFICAÇÃO DE VIATURAS DA CMG

80 LUBRIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO DE VIATURAS

DISPONIBILIDADE PERMANENTE DAS
VIATURAS

BREVE DESCRIÇÃO
VALIDAÇÃO FATURAÇÃO DE ACORDO COM
REQUISIÇÃO SOLICITADA

Director do Dep.de Planeamento, Des. Estratégico e Equipamento
( Engº José Castelo Grande)

Setor do Património
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
01/09/2016 a 31/10/2016

01/09/2016 a 31/10/2016

01/09/2016 a 31/10/2016

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Toponimia

Instrução e conclusão de 2
processos de atribuição de
designação/alteração
toponimica

Proporcionar aos utentes da via
pública uma correta identificação

Seguros

Gestão e atualização da
carteira de seguros do
Municipio - Inclusões e
Exclusões na apolice de
acidentes pessoais,
participações de sinistros e
correção de recibos de
prémios de seguro a pagar

14 processos

Inventário de bens
móveis

Receção, conferência e
itiquetagem de 312 bens
moveis adquiridos e registo
dos mesmos do sistema
informático SIC

Melhoria dos equipamentos nos
diversos setores desta Câmara e
Estabelecimentos de ensino

Acompanhamento de 215
tranferencias de bens entre
escolas/setores e respetiva
atualização no sistema
informático SIC

01/09/2016 a 31/10/2016

Tranferencia de bens
móveis

01/09/2016 a 31/10/2016

Terrenos – Inventariação e
Inventariação de bens
registo na aplicação
imóveis
informática SIC

01/09/2016 a 31/10/2016

Reparação de
equipamentos

Informação sobre
oportunidade de reparação de 7 processos
equipamentos

01/09/2016 a 31/10/2016

Limpeza de terrenos

Informação sobre identificação
de proprietários para limpeza 124 procedimentos
de terreno

01/09/2016 a 31/10/2016

Contratos

Elaboração de contratos
diversos

Informações

Atualização da base de dados
com a identificação de prédios 189 prédios
devolutos

Informações

Informações prestadas às
Juntas de Freguesia, com
identificação de proprietários
de terrenos ou prédios

01/09/2016 a 31/10/2016

01/09/2016 a 31/10/2016

A Coordenadora
Rosa Martins

Atualização do inventário

31 processos/Atualização do
inventário

1 contratos

145 prédios

Gabinete de Tecnologias da Informação / setembro a Outubro 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/setembro a 31/Outubro/2016

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

1/setembro a 31/Outubro/2016

Apoio aos utilizadores

Apoio aos utilizadores para a correta
utilização dos equipamentos e
aplicações disponiveis

Melhor utilização dos equipamentos e aplicações pelos mais
de 400 utilizadores

1/setembro a 31/Outubro/2016

Atualização do software de sistemas e
aplicacionais

Assegurar que são instaladas todas as
atualizações de software disponiveis
pelos fabricantes (atualizações de
segurança, patchs de correção,
firmware, novas versões de aplicativos
ou de software aplicacional)

Software atualizado

1/setembro a 31/Outubro/2016

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

Reparação dos equipamentos informáticos das escolas EB1 e
Jardins-de-infância

Gabinete de Tecnologias da Informação / setembro a Outubro 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/setembro a 31/Outubro/2016

Comunicações de voz e dados

Manutenção dos equipamentos de
comunicação de voz e de dados
disperso por todos os edifícios onde
estão instalados Serviços Municipais;

Identificação das anomalias nos equipamentos de voz e de
dados e proceder à sua reparação recorrendo, se necessário,
ao prestador do serviço de comunicações eletrónicas ou ao
prestador do serviço de manutenção de equipamentos;

1/setembro a 31/Outubro/2016

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/2016

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 200 entidades.

1/setembro a 31/Outubro/2016

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.

Gabinete de Tecnologias da Informação / setembro a Outubro 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/setembro a 31/Outubro/2016

Elaboração de documentação técnica

Elaboração de todos os documentos de
especificações técnicas necessários para
os processos de aquisição de
equipamentos, licenciamento de
software informático e comunicações 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.

1/setembro a 31/Outubro/2016

Publicar editais no site do Municipio

Publicitar no site do Municipio, na area
Disponibilizados editais dos Serviços: DGU, DRCMA; GOA e de
Balcão Virtual os editais e atas dos
atas da Câmara e Assembleia Municipal
diferentes Serviços

Gabinete de Tecnologias da Informação / setembro a Outubro 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

1/setembro a 31/Outubro/2016

Manutenção do parque informatico

- Manutenção preventiva e curativa dos
equipamentos do parque informatico
(computadores, monitores, scanners,
impressoras, fotocopiadores, etc.);
- Instalação de nove multifunções para
substituição de equipamentos
obsoletos.

1/setembro a 31/Outubro/2016

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)

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

A manutenção preventiva visa aumenta a longevidade dos
equipamentos, nos mais antigos são realizados todos os
upgrades que permitam aumentar a performance e
desempenho dos equipamentos.
Substituição de equipamentos obsoletos.

Submissão digital, através do SPO, dos processos de obras
particulares que necessitam de consulta às entidades
externas.

Gabinete de Tecnologias da Informação / setembro a Outubro 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/setembro a 31/Outubro/2016

1/setembro a 31/Outubro/2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

Envio digital dos questionários estatícos Q3
(obras de edificação ou demolição), Q4
(obras concluidas) e Q6 (alteração de
utilização) mensalmente para o INE

Manutenção de sistemas e infraestruturas

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

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)

Atualização da versão dos sistemas
operativos Microsoft e Linux na
plataforma de servidores

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

Gabinete de Tecnologias da Informação / setembro a Outubro 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/setembro a 31/Outubro/2016

1/setembro a 31/Outubro/2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Bibliotecas Escolares - integração no
catalogo coletivo - Formação

Promoção e realização de ações
formação relativas à utilização da
aplicação GIB - Gestão Integrada de
Bibliotecas

Software de ocorrências na via publica

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

Açãoes de formação destinadas aos técnicos das Bibliotecas
Escolares do Municipio que operam com a plataforma

Gabinete de Tecnologias da Informação / setembro a Outubro 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/setembro a 31/Outubro/2016

Espaço Cidadão de Rio Tinto

1/setembro a 31/Outubro/2016

Piscinas Municipais -Cablagem de rede
estruturada

1/setembro a 31/Outubro/2016

MyUrb - Contrutor de processos de
Urbanismo (atendimento)

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Manutenção da infraestrutura de
comunicações eletrónicas do espaço
cidadão.
Espaço cidadão a funcionar
- Disponibilização de acesso às
aplicações de tesouraria e emissão de
faturas/guias de receita
- Substituição de toda a cablagem de
rede estruturada de todas as 7 Piscinas Cablagem estruturada substituida em todas as Piscinas
Municipais: acompanhar e verificar a
Municipais.
execução do obra.
- Coordenação da execução do processo
de instalação e configuração da
aplicação;
- Elaboração requerimentos em
formato PDF editavel.
- Verificação da realização das
alterações solicitadas (pelo DGU) à
configuração da arvore de processos

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

Gabinete de Tecnologias da Informação / setembro a Outubro 2016
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1/setembro a 31/Outubro/2016

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

MyNet - Serviços OnLine (atendimento)

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

- Coordenação da execução do processo
de instalação e configuração da
aplicação;
- Criação/configuração de 33
procedimentos de atendimento;
- Elaboração requerimentos em
formato PDF editavel.

- Plataforma em fase de construção/configuração;
- Elaborados/configurados 33 procedimentos de
atendimento;
- Elaborados, de acordo com as especificações dos técnicos do
DRCMA, 23 requerimentos com as respetivas normas
instrutórias, em formato PDF editaval.

