DEPARTAMENTO JURÍDICO E DE FISCALIZAÇÃO
NOVEMBRO DEZEMBRO/ 2017 JANEIRO/2018
UNIDADE ORGÂNICA

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

DESCRIÇÃO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

1 PROCESSO DISCIPLINAR CONCLUÍDO

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ELABORAÇÃO DE PARECERES E
INFORMAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO

46 PARECERES E INFORMAÇÕES

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ENVIO DE CONTRATO PARA FISCALIZAÇÃO
PRÉVIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

11 CONTRATOS

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

ACOMPANHAMENTO DE ESCRITURAS

5 ESCRITURAS

ELABORAÇÃO DE CONTRATOS

7 CONTRATOS DE EMPREITADA
3 CONTRATOS DE FORNECIMENTO
2 CONTRATOS DE LOCAÇÃO
5 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4 CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

GABINETE DE ASSESSORIA JURÍDICA

GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO

GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO
GABINETE DE CONTENCIOSO

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

2 PROCESSO DISCIPLINAR EM CURSO

148 PROCESSOS CONTRA-ORDENAÇÃO
14.385,30€ (CATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E
CINCO EUROS E TRINTA CÊNTIMOS)
132 OFÍCIOS/MANDADOS DE NOTIFICAÇÃO

136 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

114 PROPOSTAS DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
CORRESPONDENTES A 123 PROCESSOS DE
CONTRAORDENAÇÃO

PAGAMENTOS EM PRESTAÇÃO A DECORRRER 20 PROCESSOS
ARQUIVO DE PROCESSOS PAGOS E
ADMOESTADOS
PEDIDOS DE PAGAMENTO DA COIMA EM
PRESTAÇÕES, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS
DE CONTRA-ORDENAÇÃO

9 PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO
5 PEDIDOS DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

GABINETE DE CONTENCIOSO

AUTOS DE INQUIRIÇÃO

1 TESTEMUNHA NOTIFICADA E INQUIRIDA

GABINETE DE CONTENCIOSO

REMESSA AO TRIBUNAL JUDICIAL DE
GONDOMAR, PARA RECURSO E EXECUÇÕES

5 PROCESSOS

GABINETE DE CONTENCIOSO

PROCESSOS JUDICIAIS - ARTIGO 35º Nº 4 DA RELAÇÃO ANEXA QUE DESTE RELATÓRIO É PARTE
LEI 75/2013
INTEGRANTE
A Coordenadora Técnica,
Assinado de forma digital por ALBERTA
ALBERTA MARIA SOUSA
MARIA SOUSA MARTINS DE ALMEIDA
MARTINS DE ALMEIDA
(Alberta Pimentel)
PIMENTEL
PIMENTEL
Dados: 2018.02.15 10:04:58 Z

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Relatório de Atividades - nov. e dez de 2017 e jan 2018
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

ATENDIMENTO E ENTRADA
DE EXPEDIENTE

BREVE DESCRIÇÃO
Registos de entrada de expediente

1.057

Requisições de Serviço_Ambiente

461

Requisições de lixo insólito

1.562

Requisições de águas negras

165

Requisições Ecofone

OFICIOS E NOTIFICAÇÕES
EMITIDOS

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

3.885

Ofícios

133

Notificaçõe de limpeza de terreno

11

Notificações insalubridade

1

Notificações remoção de viaturas

78

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/ a t o E opo tos:
.
kg; Es olas: .
kg; IPSS: .
kg; Co é io e Se viços:
.
kg; outras RS: 95 kg );
•
.
kg de e alage s E opo tos:
.
kg; Es olas: .
kg; IPSS: .
kg; Co é io e Se viços: .
Recolha total de 17.608.159 kg de resíduos, dos
Serviço Municipal de Gestão
kg; outras RS: 84 kg );
quais: 15.347.840 kg para valorização energética;
de Residuos Urbanos
•
.
kg de vid o E opo tos:
.
kg; Es olas: .
kg; IPSS: .
kg; Co é io e Se viços:
.
kg; out as 1.219.149 kg para reciclagem e 1.008.390 kg para
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
valorização orgânica.
RS: 59 kg);
• .
kg de pl sti os Co é io e Se viços .
• .
Kg de Resíduos de E uipa e tos Elét i os e Elet ó i os REEE's ;
•
kg de esfe ovite; .
kg de etais; kg de pilhas.; kg ti tei os e to e 's.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I ( valorização orgânica):
•
.
kg de o g i os;
.
kg de ve des Ce ité ios:
.
kg; Out os:
.
kg .
- Outros destinos:
• Re ivalo go: .
kg de adei as.
Deposição, recolha e transporte de Resíduos Urbanos
- Destino final dos resíduos: LIPOR II (valorização energética):
• .
Kg de Resíduos I dife e iados dest uiç o a uivo ;
•
.
Kg de o st os o et li os.
• .
Kg de o st os ve des.
- Destino final dos resíduos: LIPOR I (reciclagem ):
Serviço Municipal de Gestão
• .
Kg de papel/ a t o; .
kg. de vid o; .
Kg de pl sti o; kg ta pi has; .
kg de etais;
kg de
de Residuos Urbanos
esferovite; 0 kg. de pilhas; 540 Kg de lâmpadas; 15.320Kg de REEE; 400 kg de tinteiros.
(ECOCENTROS)
- 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 de oliç o. - Co eia &
Correia:1.233 kg de óleos de motores; EGI - Oleos Alimentares Usados:2.106 kg (sem contabizar outubro ); Recicla
Portugal, SA: 1.460 kg de pneus.

Reciclagem e valorização de um total de 776.390 kg
de resíduos, provenientes da disponibilização de
caixas aos municipes.
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Participação nas reuniões mensais do Grupo Técnico LIPOR/ Câmaras Municipais

• A lise do dese pe ho dos u i ípios;
• Avaliaç o dos i di ado es de dese pe ho, pa a a
definição e implementação de estratégias/
projectos/ incremento de quantitativos;
• Pa tilha de oas p ti as.
• Pa ti ipaç o o G upo de T a alho so e a Re olha
Paralela - Desvio de Materiais.
• Ap ese taç o das p opostas e p ojetos pa a o
aumento da RS e cumprimento das metas do
PAPERSU no ano de 2018.
• A lise e ap ese taç o de p opostas pa a a
implementação de sistemas PAYT, no âmbito da
Recolha Seletiva Porta-a-Porta (ERSAR e Ordem dos
Engenheiros).
• A lise e ap ese taç o de p opostas pa a a ª
geração do Regulamento Tarifário de RU da ERSAR
(CCDR-Norte).

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

• I ple e taç o do p ojeto de de e olha seletiva
ECO SHOP, projeto piloto incrementado em 105
Escolas e 36 IPSS.
• I ple e taç o da Platafo a Mo ito izaç o
Recolha DATACENTER (ferramenta de gestão da RS
Pap Não Residencial e Ecopontos)
Operacionalização do Plano de Ação do Município de Gondomar (PAPERSU), no âmbito do PERSU 2020

• Ades o de
ovos esta ele i e tos o
ito
da AÇÃO 6: Incremento da recolha seletiva porta-aporta não residencial (comércio e serviços);
• Realizaç o de t a alhos p epa ató ios o vista
implementação da recolha seletiva Porta-a-Porta
residencial (Zona 1 - S. P. Cova: 1.071 fogos e zona 2 Rio Tinto e S. Cosme: 2.667 fogos), com inicio
previsto para Março de 2018.
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Foi efetuado o corte de vegetação infestante e limpeza em 18 terrenos Municipais (Baguim - 2; Fânzeres - 5; Foz do
Sousa - 2; Rio Tinto - 1; S. Cosme - 4; S. Pedro da Cova - 2; Valbom - 2).

Gestão e manutenção de
terrenos e espaços do
dominio publico e privado do
Municipio
Limpeza dos espaços públicos e apoio a eventos no Largo e anfiteatro do Souto, Pavilhão Multiusos, Parque
Castanheiros e Polis, e cedência de baldes de recolha seletiva de resíduos, no âmbito dos vários eventos ali realizados.

Remoção de Lixeiras

Recolha de águas residuais
domésticas

Limpeza de 7 Lixeiras: Covêlo (1); Rio Tinto (2); S. Cosme (1); S. Pedro Cova (2); Valbom (1).

Manutenção e conservação
dos arranjos urbanísticos
Limpeza e lavagem dos lagos do Souto.
existentes nos jardins e
praças públicas
Deram entrada 63 novos registo; foram efetuadas 106 notificações aos proprietários e detentores de encargos das
viaturas. Removeram-se 7 veículos abandonados para o Parque Municipal e registaram-se 59 regularizações de
processos.

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

Outros Serviços

Intervenção numa área aproximada de 44.000 m2.
Manutenção do bom estado de salubridade e
prevenção do risco de incêndio nos terrenos
municipais.
Manutenção do bom estado de limpeza e
salubridade dos espaços públicos/ triagem de
residuos/ recolha seletiva.
Manter a limpeza e salubridade dos espaços e
terrenos do domínio público e privado do Município
(Remoção de resíduos de construção e demolição
(RCD), "monstros", e triagem de resíduos urbanos,
com deposição em destinos adequados/licenciados)

Esvaziamento de fossas séticas de redes prediais,
Executaram-se 160 pedidos de recolha, com viatura cisterna, dos quais 71 foram requisitados por entidades (escolas e
num total de 262 cargas, com destino final adequado
IPSS).
(ETAR).

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

Deteção e remoção de
viaturas em estado de
abandono na via pública

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Disponibilizar as instalações sanitárias ao público, em
boas condições de higiene e salubridade.
Manter a qualidade da água destas
infraestruturas, em boas condições
de salubridade.
Diminuição do número de veículos abandonados na
via pública
Manutenção do bom estado de salubridade e
prevenção do risco de incêndio de taludes e terrenos
do dominio privado das autarquias.

Sensibilização para a adoção de boas práticas de
Colocação de 3 placas de sensibilização/proibição de deposição de resíduos e 3 estruturas metálicas de segurança para deposição de resíduos. Melhorar a qualidade e a
contentores (Fânzeres, S.P. Cova, Rio Tinto e Valbom); 1 plataforma de nivelamento.
segurança do sistema de recolha de resíduos
urbanos.
Limpeza de habitações sociais e Transporte de mobiliário doado à Ação Social

CH Tardariz, Programa Casa +..
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ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

GABINETE DE RUÍDO
Relatório de Atividades - nov. e dez de 2017 e jan 2018
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Assegurar a prevenção do
ruído e o controlo da poluição Pareceres Técnicos sobre Licenças Especiais de Ruído (L.E.R.)
sonora de acordo com o
previsto no regulamento geral Fiscalização sobre reclamações de ruído.
de ruído
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GABINETE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DA NATUREZA
Relatório de Atividades - nov. e dez de 2017 e jan 2018
ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO
Plano de Educação Ambiental
da Quinta do Passal

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Atividades

A

Participantes: 3.087 pessoas

ie te Iti e a te

Visitas de escolas ao CEA

Participantes: 674 pessoas

Colónias de Férias Ambientais
Ocupação de tempos livres que decorreu de 18 a 29 de Dezembro 2017
de Natal 2017

Participantes: 60 participantes

Gondomar a Pedalar

Reserva gratuita de bicicletas urbanas para maiores de 14 anos.

Participantes: 81 utilizadores

P ojeto Ho ta po ta

Manutenção das hortas biológicas por parte dos utilizadores

Participantes: 223 utilizadores

N.º Total de Visitantes CEA

CEA

Participantes: 4.125 participantes

Gondomar, 16 de fevereiro de 2018
O Chefe de Divisão Desenvolvimento Ambiental

JOSÉ FERREIRA
DIAS

Assinado de forma digital por JOSÉ FERREIRA
DIAS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão
Português, ou=Autenticação do Cidadão,
sn=FERREIRA DIAS, givenName=JOSÉ,
serialNumber=BI077905709, cn=JOSÉ
FERREIRA DIAS
Dados: 2018.02.16 15:06:04 Z
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DIVISÃO DA JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES - CASAS DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Relatório de Atividades - Novembro/2017 a Janeiro/2018
CASA DA JUVENTUDE DE GONDOMAR

PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Dias 2 e 3 de novembro
Serviço Educativo Crianças
Serviço Educativo Jovens

Oficinas de Outono

Esta atividade consisitiu na elaboração de duas
oficinas de Outono:
Oficina:
Sr. Neves
Oficina: Frutos
Participação do Centro Escolar Boavista-Lourinha
da Época
Para estas oficinas,
O total de participações nesta atividade é 82.
recorremos a materiais como, bolas de
esferovite, colas, botões, linhas, fios, entre
outros materiais.

Dia 3 de novembro
Serviço Educativo Crianças
Serviço Educativo Jovens

Workshop de Ténis de Campo

Para a concretização desta ação recorremos à Ala
Participação do Centre Escolar- Boavista-Lourinha.
Nun'Álvares, que promoveu o contato com a
O total de participações nesta atividade é 82.
modalidade ténis de campo.

Dia 8 de novembro

De 6 a 10 de novembro
Serviço
Educativo Jovens

Dia Europeu da Alimentação e da Para esta atividade, recorremos à confeção de
Cozinha Saudáveis
um lanche saúdavel.

À Descoberta da Ginástica

Participação dos/as utilizadores/as da Casa da Juventude
de Gondomar.
O total de participações nesta atividade é 14.

Para esta atividade, recorremos a uma oficina:
Oficina: Bonecos de Cobre.
Para a
concretização desta oficina, recorremos a cobre, Participação dos/as utilizadores/as da Casa da Juventude
de Gondomar.
alicates , fita-cola, entre outros materiais para
descobrir os diferentes tipos de ginástica,
O total de participações nesta atividade é 49.
incluindo os apaprelhos a que esta modalidade
recorre.

Dia 16 de novembro
Serviço
Educativo Jovens

Com a colaboração da CED 2017, a Casa da
Juventude de Gondomar, recebeu Marta Neves e Participação da Escola Profissional de Gondomar e dos/as
À Conversa Com os Embaixadores
Filipe Madureira, para uma Conversa que
utilizadores/as da Casa da Juventude de Gondomar.
CED 2017
O total de participações nesta atividade é 63.
promoveu a partilha de experiências com o
público jovem presente.

Dia 23 de novembro
Serviço
Educativo Jovens

Perguntas e Respostas Sobre
Ginástica

Por forma a dar a conhecer os diferentes tipos de
ginástica e os/as atletas mais famosos desta
modalidade, foi criado um jogo de perguntas e Participação dos/as utilizadores/as da Casa da Juventude
de Gondomar.
respostas sobre estes temas. Para a
O total de participações nesta atividade é 49.
concretização desta atividade, recorremos a
materiais como, papel, impressora, cola, entre
outros materiais.

De 30 de novembro a 22 de
dezembro
Serviço
Educativo Crianças Serviço
Educativo Jovens

Oficinas de Natal

Dia 27 de dezembro
Serviço
Educativo Jovens

Descobrir a Europa com o
Geoclube

Esta atividade consistiu num conjunto de oficinas
Participação da EB de Gens; da EB de Atães e dos/as
dedicadas ao Natal. Para estas oficinas,
utilizadores/as da Casa da Juventude de Gondomar
recorremos a materiais como feltro, colas, fios,
O total de participações nesta atividade é 189.
tecidos, tintas, entre outros materiais.
A Casa da Juventude de Gondomar, recebeu o
Geoclube que explorou com o público
participante curiosidades sobre a Europa.
Participação da Obra ABC de Rio Tinto e dos/as
Promoveram ainda a divulgação de Programas de
utilizadores/as da Casa da Juventude de Gondomar
Voluntariado, de Intercâmbio e de Formação
O total de participações nesta atividade é 13.
europeus aos quais estes/as se podem
candidatar

e 2 a 12 de janeiro
Serviço
Educativo Juvenil

De 2 a 31 de janeiro
Serviço
Educativo Juvenil

Dia 31 de janeiro
Serviço
Educativo Infantl

De 12 a 26 de janeiro
Serviço
Educativo Infantl

De 2 de novembro 2017 a 31 de janeiro 2018 | RECEÇÃO / SIJ

De 1 de novembro 2017 a 31 de
janeiro 2018
Serviço Educativo Crianças Serviço
Educativo Jovens

Edição de Imagem

Reutilização de material
informático

Máscaras de carnaval

Considerando que a imagem é a representação
gráfica, plástica, fotográfica de algo ou de
alguém, a edição de imagem permite a alteração
e manuseamento das mesmas, através de
Participação dos/as utilizadores/as da Casa da Juventude
programas e equipamentos informáticos
de Gondomar
O total
específicos como o photoshop, moviemaker,
de participações nesta atividade é 21.
gimp , entre outros programas.
Oficina: Edição de Imagem.
Para
esta atividade recorrremos a fotografias, aos
programas moviemaker e gimp.

O termo multimédia, refere-se a tecnologias com
suportes digitais, que permitem criar, armazenar,
manipular e pesquisar conteúdos. Com a
evolução das tecnologias, cd's e disquetes, entre
outros elementos tecnológicos, passaram a ser
lixo digital.
Oficina: Reutilização de
material informático.
Para esta atividade recorremos a cd's, lãs,
agulhas, colas, sacos para reutilizar, entre outros
materiais.

Participação do Centro Escolar Baguim do Monte e
dos/as utilizadores/as da Casa da Juventude de
Gondomar
O total de
participações nesta atividade é 57.

Com recuros à técnica de stencil, os/as
participantes puderam construir máscaras de
Carnaval, com elementos ligados à natureza
Participação do JI do Taralhão e do JI Sonho Mágico.
sobretudo com animais. A pedido de uma das
O total de participações nesta atividade é 63.
instituições, o tema trabalhado foram os
palhaços, no entanto a técnica principal usada foi
o stencil.

Atelier de doçaria

Solicitado pelos/as jovens frequentadores/as da
Casa da Juventude de Gondomar, a mesma tem Participação dos/as utilizadores/as da Casa da Juventude
vindo a desenvolver todas as sextas-feiras, um
de Gondomar
O total
atelier de doçaria, organizado e orientado
de participações nesta atividade é 33.
pelos/as mesmos/as.

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, preparação da decoração
do Dia Mundial da Criança, decoração da Noite
Branca, a preparação de cartazes, separação de
materiais, estudo das diferentes matérias
escolares, entre outras atividades.

63 utilizações de PS2, num total de 181 utilizadores/as;
296 utilizações de pingue-pongue, num total de 763
utilizadores/as;
395 utilizações
de jogos de tabuleiro num total de 1161
utilizadores/as;
263 utilizações do
Bilhar, num total de 712 utilizadores/as.
O total de participações nestas atividades é 2817.

·RECEÇÃO /·Espaço Internet

·Total de utilizadores/as é 394.

·RECEÇÃO / Serviço Ed. Jovens

·Total de utilizadores/as é 566.

·RECEÇÃO / Espaço lúdico didático

·Total de utilizadores/as é 323.

·RECEÇÃO / Gab. Orienta-te

·Total de utilizadores/as é 7.

·RECEÇÃO / Gab. (in)Forma-te

·Total de utilizadores/as é 11.

·RECEÇÃO / Jornais, revistas e wi-fi

·Total de utilizadores/as é 40.

Receção e encaminhamento de
utilizadores/as que se dirigem à
CJG para a aceder às diferentes
valências que a mesma oferece.
RECEÇÃO/SIJ

De 2 de novembro de 2017 a 31 de janeiro 2018 | Espaço Internet

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

De 1 de novembro 2017 a 31 de
janeiro 2018 |
Gab.
Orienta-te

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

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

·Total de utilizadores/as é 727

Criação de cartão de utilizador/a.

·Total de novos utilizadores/as é 4.

Apresentação e encaminhamento para os
restantes serviços oferecidos.

·Total de utilizadores/as é 4

Acesso às sugestões/agenda culturais/ flyers/
etc.

·Total de utilizadores/as é 121

Média diária de utilizadores.

·12 utilizadores/as.

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

·Total de utilizadores/as é 2

Serviço de cópias e digitalizações

Impressão de cópias a p/b e cores; digitalização
·Produção de 140 documentos.
de documentos, preenchimento de formulários,
·Total de utilizadores/as é 22.
entre outros serviços.

Consulta de Periódicos

Consulta de Jornais, Revistas; Consumo de Bar.

·Total de utilizadores/as é 223

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

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

·Total de 30.

Apoio nas diversas actividades na
Casa da Juventude

Criação de documentos; Apoio ao SADJ; Apoio ao
·Total de 210 ocorrências.
SIJ; Apoio ao SIP; entre outros.

Consultas e avaliações psicológicas

·Registo de consultas, avaliações psicológicas e
outras atividades.

Total de utilizadores/as no total de ações
desenvolvidas é 5.

CASA DA JUVENTUDE DE RIO TINTO

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

1 de novembro a 31 janeiro'18 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 10 computadores do Espaço
Internet; criação de cartão de utilizador; auxílio
na criação de contas de correio electrónico,
consultas na internet e esclarecimento de todo o
tipo de dúvidas;

Utilização do serviço público para acesso à Internet a
1164 utilizadores/as;
Registo de 22 novos/as utilizadores/as;
Média diária de 59 utilizadores/as.

Serviço de cópias e digitalizações

Produção de cópias - P/B e Cor; Digitalização de
documentos; Preenchimento de formulários;

Utilização dos serviços por parte de utilizadores/as num
total de 53 impressões.

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

Receção e encaminhamento dos
utilizadores

1 de novembro a 31 janeiro'18 SIJ
Pesquisa e consulta de temas
relacionados com a àrea da
Juventude

Recepção e encaminhamento dos utilizadores
para o serviço pretendido; apresentação da Casa
da Juventude às pessoas que visitam pela
primeira vez; inscrição nas diversas atividades
promovidas pela Casa da Juventude; inscrição
para os cursos de informática; inscrição para o
Gabinete de Psicologia.
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;

Utilizaram este serviço 151 pessoas.

Este serviço registou 665 atendimentos.

1 de novembro a 17
novembro'17- SADJ

"Na ótica da ginástica"

20 a 30 de novembro'17 - SADJ "Mobiles Acrobáticos"

10 de novembro'17

17 e 24 de novembro'17

Realização e celebração do
Magusto

As ginásticas Artisticas, Acrobáticas, Rítmica,
fazem parte de um conjunto de exercícios
corporais sincronizados com fins competitivos,
em que se conjugam a força, a agilidade, a
elasticidade e a magia. A beleza e precisão dos
movimentos, saltos, piruetas e demais, são o que
Esta atividade teve um total de 21 participantes
mais são captados pelas máquinas e atenção do
público. Nesta atividade propomos aos
participantes a retratar esta beleza de
movimentos, através da construção de objetos
óticos como caleidocóspios com imagens destas
mesmas acrobacias.
A ginástica ritimíca produz harmonia, graça e
beleza através de diversos movimentos
sintomatizados e criativos com a combinação
musical, teatral, ténica e expressão corporal. São
utilizados o arco, cordas, bolas e fitas,
proporcionando um momento único e mágico.
Esta atividade teve um total de 153 participantes
Constrói-se a partir de atributos masculinos
como a força, a agilidade, a virilidade, e a energia
de catáter.Para esta oficina, propõe-se a
construção de silhuetas em mobiles, com um
resultado dinâmico e com movimento de
liberdade.
O Magusto é uma festa popular, cujas formas de
celebração divergem um pouco consoante as
tradições regionais. O grupo de frequentadores
Esta atividade teve um total 23 participantes
da Casa juntou-se num convivio intergeracional à
volta de fogareiros tradicionais onde se assaram
castanhas para comer.

Realização do workshop Descobrir a Europa,
consiste num jogo de tabuleiro à escala humana,
"Descobrir a Europa - ERASMUS+ onde os jovens poderão descobrir mais sobre a
Esta atividade teve um total 39 participantes
com Associação Juvenil Geoclube" Europa, os seus valores e entender a dinâmica
dos intercâmbios Erasmus + Juventude em Ação
para futuras participações.

1 a 31 de dezembro'17

"Natal Desportivo"

Dezembro é o mês da magia, em que o Natal é o
tema principal. Nele estão focados os enfeites,
tais como a árvore de natal, coroas, presépio, e
claro os bolos tradicionais como o bolo rei,
Esta atividade teve um total 113 participantes
sonhos entre outas coisa e claro não podemos
esquecer a visita do Pai Natal. Nesta oficina
propõe-se a realização de trabalhos natalícios
alusivos ao desporto.

18 a 22 de dezembro'17

Férias Jovens Natal 2017

Realização de visitas, onde os participantes
tiveram oportunidade de fazer yoga, hip hop, ida
Esta atividade teve um total 45 participantes diários
ao circo, assistir à peça de teatro no TSJ
intitulada "Fã", hipismo, piscina entre outros.

"Reutilização de material
informático"

O tema principal de 2018 nas Casas da Juventude
do Município é a "Arte" e as diversas
manisfestações artísticas, sendo esta uma forma
de expressão e manifestação do Ser. No mês de
janeiro o tema multimédia, tem especial
atenção, refere-se a tecnologias com suportes
digitais, que permitem criar, armazenar, Esta atividade teve um total de 60 participantes
manipular e pesquisar conteúdos. Com a
evolução da tecnologia, sempre a inovar, alguns
materiais como os CD's, disquetes, teclados,
passaram a ser "lixo" e inutéis. O objetivo desta
oficina é a reutilização de materiais e a sua
transformação em peças de arte.

1 a 31 de janeiro'18

1 de novembro a 31 janeiro'18 Bar
BAR

Utilização dos serviços do bar; leitura do jornal
O Bar registou 2065 utilizadores(as).
diário.

1 de novembro a 31 janeiro'18 Espaço Didático
ESPAÇO DIDÁTICO

Este serviço disponibiliza alguns jogos de
Frequentaram o Espaço Didático 590 utilizadores/as, dos
tabuleiro tais como Scrabble, Monopólio,
quais 60 usufruiram dos jogos de tabuleiro e 184
Dominó, Party and Company, entre outros, assim
utilizaram a PS2.
como jogos na PS2.

1 de novembro a 31 janeiro'18 Registo de consultas, avaliações psicológicas e
Consultas e avaliações psicológicas
outras atividades
SIP

Consultas psicológicas individuais: 24 atendimentos

1 de novembro a 31 janeiro'18 Atendimento social deslocalizado

1 de novembro'17 a 31 de
janeiro'18

Registo de encaminhamentos e atendimentos de
Encaminhamento de jovens para atendimentos e
jovens para respostas sociais do municipio e/ou
respostas sociais: 1 jovem
outros serviços.
Integração e acompanhamento de jovens em
situação de cumprimento de tarefas a favor da
1 jovem em cumprimento da medida de 100 horas
comunidade em parceria com a Direção Geral de
Reinserção Social - Porto Penal

DGRS

CASA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DA COVA

PERÍODO REALIZAÇÃO /
PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE /
SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO / RESULTADO DA ATIVIDADE / SERVIÇO
PRESTADO

1 a 30 de novembro

Oficina:
"À Descoberta da Ginástica"

Realização de provas e questionários relacionadas
com a Ginástica, identificando os diversos elementos
associados a estes desportos e, muitas das vezes,
realizando exercícios práticos.

Participação de 233 crianças e alunos/as frequentadores do JI
Mineiro, JI Belo Horizonte, EB Valbom, JI Vinhal.

1 a 17 de novembro

Na ótica da Ginástica

De forma a retratar a componente estética da
Ginástica, esta oficina propõe a criação de objetos
óticos como folioscópios e caleidoscópios com
imagens das acrobacias e piruetas dos atletas.

Participação de 65 crianças e alunos/as frequentadores/as da JI
Mineiro, JI Belo Horizonte, EB Valbom, JI Vinhal.

Mobiles Acrobáticos

A Ginástica Rítmica reproduz harmonia, graça e beleza
através de movimentos criativos que, traduzidos em
expressões de combinação musical, teatral e técnica, Participação de 168 crianças e alunos/as frequentadores/as da
JI Mineiro, JI Belo Horizonte, EB Valbom, JI Vinhal.
transmitem satisfação aos que assistem. Para esta
oficina propõe-se a construção de silhuetas de
ginastas em movimento.

4 a 15 de dezembro

Oficina:
"Quinzena do Hipismo"

O Hipismo tem no cavalo a sua maior estrela. No
entanto, nem todas as raças podem ser usadas em
competições. O animal é escolhido pelas suas
Participação de 121 crianças e alunos/as frequentadores/as do
caraterísticas de obediência, agilidade e porte
JI Vinhal; JI Mineiro; Estrelas Silveirinhos.
físico.Nesta oficina, propõe-se a realização de diversos
trabalhos como porta-fotografias, pirogravuras,
maquetas, etc.

2 a 31 de janeiro

Oficina de reutilização de material
informático

Com a evolução das tecnologias, sempre a acontecer,
Participação de 254 crianças e alunos/as frequentadores/as do
CD’s, disquetes, teclas de computador, passaram a ser
CE Baguim do Monte; EB Ramalde, JI Belo Horizonte; EB Belo
“lixo” digital, fruto da sua inutilidade. Nesta oficina
Horizonte; JI Estrelas Silveirinhos, JI Vinhal; JI Mineiro; CE
propomos, recorrer a material informático obsoleto e
Baguim do Monte;
transformá-lo em arte

20 a 30 de novembro

De 1 de novembro a 31 de janeiro
(Espaço Didático)

Jogos e Consolas

A CJ S. Pedro da Cova possui um espaço didático onde
coloca à disposição dos/as utilizadores/as diversos
jogos de tabuleiro (tais como Cluedo, Monopólio,
Rummykub, Scrabble, Party & Co. Junior Pctionary,
assim como Cartas de jogar, Dominó, etc. A CJSPC
disponibiliza também uma consola Ps3 e uma consola
Wii, com os mais recentes vídeo jogos do mercado.

Frequentaram o espaço didático um total de 111
utilizadores/as, 87 na consola Ps3 e 24 na consola Wii.

De 1 de novembro a 31 de janeiro
(Espaço Internet)

Acolhimento e encaminhamento Registo de utilização, criação de cartão de utilizador/a, Utilização do serviço público de acesso à Internet a um total de
apresentação e encaminhamento para restantes
728 utilizadores/as. Registo de 3 novos/as utilizadores/as.
dos utilizadores/as do espaço
serviços oferecidos.
Média diária de entradas de 12 utilizadores/as.
Internet

De 1 de novembro a 31 de janeiro
(SIJ)

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

Receção e registo de utilizadores/as,
encaminhamento para os diferentes serviços
oferecidos. Apresentação da CJ S. Pedro da Cova a
quem visita pela primeira vez.

Serviço com um total de 1307 atendimentos. Média diária de
entradas de 22 utilizadores.

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

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

01.11.2017 a 31.01.2018

Ajuste Direto Simplificado

Consulta de
mercado/elaboração de
requisição

Foram elaboradas 929 requisições.

01.11.2017 a 31.01.2018

Ajuste Direto

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 25 processos de
ajuste direto.

01.11.2017 a 31.01.2018

Consulta Prévia

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 2 processos de
consulta prévia

01.11.2017 a 31.01.2018

Concurso Público

Preparação dos processos de
formação de contrato

Foi elaborado e autorizado o início do
procedimento de 3 processos de
concurso público.
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MANUELA
MADUREIRA
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SILVA
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ou=Terms of use at https://www.digitalsign.pt/
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Dra. Manuela Silva

CROAG
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE OU SERVIÇO
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018
Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018

1

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Profilaxia da raiva

Profilaxia da raiva

158 animais vacinados

Identificação animal

Identificação animal

90 animais identificados

Solicitações de serviço

181 pedidos para recolhas
domiciliarias de animais e/ou
reclamções de insalubridade , maus
tratos ou de vadiagem

Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018

Pedidos/Reclamações

Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018

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

Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018

Entradas de animais no
CROAG

Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018

Saidas de animais do
CROAG

Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018

Vistoria a viaturas de
transporte alimentos

Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018

Novembro e Dezembro 2017, Janeiro
2018

Entradas de animais no
CROAG

Deram saida do CROAG 139 animais,
Saidas de animais do CROAG 79 por adopção, 9 por devolução ao
detentor e 51 por occisão
Vistoria a viaturas de
transporte alimentos

Recolha de amostras de
Programa de Vigilancia
carne de suino e bovino em
de Resistencia
talhos para envio a
antimicrobiana
laboratorio
Manutenção dos
animais

Manutenção dos animais

A Médica Veterinária Municipal
VERA
CRISTINA
PIRES
RAMALHO

2

Deram entrada 135 animais vivos (63
capturados na via publica, 67
entregues com solicitação de occisão
por motivos justificados e 5 entregues
de boa saude) e 43 cadaveres

Assinado de forma
digital por VERA
CRISTINA PIRES
RAMALHO
Dados: 2018.02.16
17:00:53 Z

2 viaturas vistoriadas

14 amostras recolhidas

Bem estar animal

Divisão de Desenvolvimento Económico + Gabinete do Empreendedorismo
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Relatório de atividades

Realização e envio de relatório de atividades referente aos meses
Prestação de contas.
de Junho, Julho, Agosto e Setembro (2017).

Planificação do quarto
trimestre de 2017, para o GG

Reuniões de trabalho com vista à planificação de agenda do GG,
do quarto trimeste do ano de 2017. Acompanhamento,
apreciação e avaliação e organização de solicitações
recepecionadas, partilhar ideias e energias, para coordenar
actividades, com vista ao sucesso das mesmas.

INCM

Reuniões de trabalho Campanha de Natal

Apoio técnico e logistico ao gabinete de projeto responsável pela
adaptação das instalações do GG para a INCM e aos técnicos do
INCM.
Reuniões de trabalho no sentido de planificar a campanha de
natal.
Organização
logístiva da campanha,definição de critérios objetivos e
publicitação da mesma.
Definição, escolha e
aquisição de prémios, programação definição de custos e
impactos.
Acompanhamento da campanha de
natal durante a sua vigência atendimento e esclarecimento de
dúvidas.
Entrega de prémios.
Elaboração de procedimentos de aquisição.
Organização da entrega da reposição de cupões e entrega de
prémios nos estabelecimentos aderentes.

Dinamização do GG.

Instalação da Contrastaria no GG

Revitalizar o comércio do
Concelho, mobilizando os
comerciantes e estimulando
hábitos de consumo locais,
fidelizar o público e criar novos
laços entre empresa e cliente,
contribuir para a dinamização e
prosperidade do tecido
empresarial do Concelho.

Expo

RERAE

Realização de Audiências
Cobrança de rendas

Obras de adequabilidade do
Gondomar Goldpark
Novembro/Dezembro/Ja
neiro (2017 e 2018)

Atualização da Base de dados Empresarial. Atendimento e
informações à cerca da mesma. Procedimento administrativo,
Realização de uma exposição de
bem como contacto telefónico, no sentido de solicitar pagamento actividades económicas.
dos stands, a empresas ainda com valor em falta.
Informações sobre o regime Extraordinário de regularização das
Actividades Económicas. Avaliação e análise das questões dos
empresários, apoio e instrução dos processos/requerimentos,
como o objectivo de passar Certidão de Interesse Público
Municipal.
Atendimento e direcionamento para outras ações, desenvolvidas
no G.G nomeadamente, apoio no plano de negócios, apoio no
projeto/ideia.
Procedimentos administrativos vários internos, mobilizando
diversos serviços.

Regularização de um conjunto de
unidades produtivas do Concelho.
Prestar esclarecimentos e
orientação aos
munícipes/empreendedores .
Liquidação de rendas do G.G.

Elaboração de procedimentos para aquisição de material.
Acompanhamento e apoio durante o processo de realização de
Adequar o edificio G.G para um
obras de adequabilidade no edificio Gondomar Goldpark, rede de melhor funcionamento.
gás, control de acesso, sistema AVAC.

Serviço administrativo

Envio de mapa de presenças para os RH (trabalhadores + CEI)

Acompanhamento de visitas
às instalações do GG
Carregar com informação de
empresas a plataforma do
empresário

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

Agiliação e actualização de
funcionamento.
Garantir o bom funcionamento do
GG.
Garantir o bom funcionamento do
GG.
Prestação de informação aos
serviços RH.
Criar novos postos de trabalho e
abrir ao mercado a empresa.

Colocar informação na plataforma, sobre as empresas e
empresários que recorrem à Autarquia.

Promoção e divulgação das
empresas sediadas no Concelho.

Acompanhamento dos processos submetidos ao IEFP de
empresas incubadas.

Prestação de serviços de
incubação.

Funcionalidade do serviço
Manutenção do edificio.
Funcionalidade do serviço

Incubação

Procedimentos administrativos vários internos, mobilizando
diversos serviços.
Várias diligências efetuadas para manutençaõ e resolução de
problemas no GG.
Acompanhamento do pessoal de manutenção nas diversas áreas a
intervir.

Solicitação de reservas de
espaços do GG

Tratamento administrativo de solicitações internas e externas ao
Município, de reservas de salas do GG. Tratamento logístico em
Promoção e divulgação dos
termos de montagem e desmontagem das salas, bem como
serviços e equipamentos do GG
colocação de equipamento solicitado. Apoio no check in em cada
um dos eventos/solicitações.

Base de Dados

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

Actualização de Base de Dados.

Procuras imobiliárias

Tratamento de solicitações imobiliárias, para resposta a questões de
empresários/empreendedores e tratamento das mesmas. Foram
colocadas questões imobiliárias, solicitadas por
empresários/empreendedores e executivo da Câmara, para recolha de
informações, tratamento, avaliação, apreciação e posterior envio de
informação aos interessados.

Dar satisfações às questões e
solicitações e abrir uma porta
facilitadora para o encaminhamento do
cliente na sua procura de situações
imobiliárias, com o objectivo de
impulsionar e dinamizar o mercado, no
sentido de criar postos de trabalho e
responder ao "cliente" que se dirige à
Autarquia.

SITE - Gondomar Godpark

Trabalho de planificação e conteúdos

Divulgação do GG e suas atividades

Apoio à sessão de
esclarecimento "Sistema de
Incentivos ao
Empreendedorismo e
Emprego" na área
metropolitana do Porto

Esclarecer os empresários e
empreendedores, sobre as
Apoio logístico e de divulgação para organização do workshop, em
oportunidades do SI2E, assente na
parceria com a ANJE.
lógica de impulsionar pequenos
negócios, na região Norte.

DIVISÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DINAMIZAÇÃO / novembro e dezembro de 2017 e janeiro 2018
ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Gestão e manutenção de
outros espaços verdes

BREVE DESCRIÇÃO

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 à Rua N Sra
de Fátima; jardins da Praça Manutel Guedes, da envolvente à Biblioteca e Auditório Municipal, do
Multiusos, do Parque Tecnológico, do Tribunal e da Casa da Juventude, em Gondomar (S. Cosme);
Jardins do Centro Cultural, em Rio Tinto; Jardim da Rotunda do Rotary, da Rotunda da Estrada D.
Manutenção do bom estado de conservação dos
Miguel (IC29), da Rotunda do Ciclista Paulo Ferreira, da Rotunda da Rua 25 de Abril, da Rotunda da
espaços intervencionados.
Avenida 25 de Abril, da Cooperativa dos Funcionários Judiciais, em Gondomar (S. Cosme) e da
Rotunda da EN 15 c/ Rua António Castro Meireles, em Baguim do Monte; jardins do Pavilhão
Municipal, em Jovim; corte de relvado da Associação Desportiva de S. Pedro da Cova. Limpeza e corte
de vegetação: do logradouro da antiga EB1 do Crasto, em Gondomar (S. Cosme), e da antiga EB1 do
Carvalhal, em S. Pedro da Cova; dos espaços comuns da Horta Social da Foz do Sousa.
Ajardinamento de canteiro no Largo de S. Brás, em Baguim do Monte.

Manutenção do Património
Arbóreo

Gestão e manutenção do
Multiusos Parque Municipal

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Poda/Abate de Pinheiros: no Parque Infantil da Rua Santo Elói, no Calvário, em Gondomar (S. Cosme);
na Praceta da Rua D. António Barroso, em Baguim do Monte; na EB1 de Vila Verde, em S. Pedro da
Cova.
Abate de árvore: no antigo JI de Carreiros, em Rio Tinto; na EB 2,3 de Santa Bárbara, em Fânzeres; e,
no Complexo Desportivo de Valbom.
Plantação de árvores na Rua Damião de Góis, em Gens, Foz do Sousa.
Poda de árvores: na EB 2,3 de S. Pedro da Cova; na Avenida da Conduta e na Rua Luís de Camões, em
Gondomar (S. Cosme); na Avenida da Conduta, em Fânzeres e Rio Tinto; na Avenida 29 de julho, em
Covelo; na Rua Calouste Gulbenkian, na Rua David Correia da Silva, na Rua Eng. Maia Bernardo, na
Rua Manuel Serra, na Rua de Chaimite, na Rua S. Tomé e Príncipe, e na Travessa do Forno, em Rio
Tinto.
Corte da vegetação herbácea; remoção de infestantes; poda de árvores e abate das decrépitas.
Reparação e instalação de torneiras nos fontanários de apoio ao Parque de Merendas.

Reenquadramento paisagístico de espaços verdes.
Controlo fitossanitário de pragas.
Controlo de árvores em risco.
Criação de novos alinhamentos arbóreos.

Manutenção do património arbóreo.

Manutenção do bom estado de conservação do
Parque, numa área aproximada a 1ha.
Manutenção de equipamentos de utilização pública;
redução dos consumos de água.

1

ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manutenção dos espaços
verdes do Monte Crasto

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Melhoria do estado de conservação dos caminhos,
Manutenção e limpeza de caminhos e clareiras com remoção resíduos verdes e de infestantes. Podas
zonas de estar e espaços verdes, numa área
de manutenção de sebes e árvores.
aproximada de 0,8ha.
BREVE DESCRIÇÃO

Manutenção através de corte de relvados e prados, remoção de infestantes nos canteiros e poda de
árvores em Ribeira de Abade, Aromáticas, Lavandeira, Gramido, Casa Branca e Quinta do Passal.
Gestão e Manutenção dos
espaços verdes do POLIS

Deteção e reparação de várias fugas de água nos sistemas de abastecimento de água às Hortas
Comunitárias da Quinta do Passal.
Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários de Gramido, das
Aromáticas e de Ribeira de Abade.
Afinações dos sitemas de abastecimento de água dos bebedouros.

Manutenção do bom estado de conservação e
aspeto das áreas verdes adjacentes ao passadiço e ao
rio Douro, numa área aproximada a 16,6ha.
Reparação de equipamentos para os usufrutuários
das hortas comunitárias.
Manutenção da operacionalidade dos sanitários
públicos;
Redução dos consumos de água.
Manutenção de equipamentos de utilização pública;
redução dos consumos de água.

Gestão e manutenção dos
Corte de relva e manutenção dos canteiros, com limpeza de infestantes, nas zonas da Levada, da Rot. Manutenção do bom estado de conservação e
espaços verdes envolventes à 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
linha do Metro
Venda Nova e da Rot. de Fânzeres.
área aproximada a 10ha.
Manutenção da operacionalidade dos sanitários
públicos;
Redução dos consumos de água.
Manutenção e reparação de
Manutenção da operacionalidade dos sistemas de
sistemas de rega /
Manutenções nos sistemas de rega dos jardins: da Bilbioteca Municipal, e da antiga EB1 do Crasto, em
rega;
abastecimento de água
Gondomar (S. Cosme).
Redução dos consumos de água.
dotação de sistema de abastecimento de água aos
Instalação de sistema de abastecimento de água de rega na Horta de Sevilhães.
usufrutuárioas das Horta Comunitárias.
Multiplicação de plantas por estacaria;
Produção própria de plantas para a renovação e
Gestão do Horto Municipal Envasamento de plantas;
construção de espaços verdes. Redução dos custos
Manutenção de vasos ornamentais.
com aquisição de plantas.
Empréstimo de vasos
Cedência, a titulo de empréstimo, de 478 vasos ornamentais para a decoração/ornamentação de
Embelezamento de eventos diversos.
ornamentais
eventos em espaços e instituições do Município.
Reparação de várias anomalias nos sistemas de canalização dos sanitários do Largo do Souto, do
Largo da Feira, do Multiusos Parque Municipal e do Parque da Cal, em Gondomar (S. Cosme).

O responsável
FLÁVIA CRISTINA OLIVEIRA CASTRO SANTOS
2018.02.16 16:25:17 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 01/11/2017 a
31/01/2018

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Atendimentos
Administrativos

Efetuados 821 atendimentos

Emissão de
documentos

80 - Notificações,
145 - Ofícios de débitos,
57 - Circulares e
Convocatórias;
329
- Ofícios de caráter geral;
Realizadas 1.778 diligências.

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

Cessão de Créditos

Gestão do processo em
articulação com a Divisão
Económica e Financeira

Elaboração de Mapa de Controle
Mensal da cobrança de rendas no
âmbito da Cessão de Créditos

Atendimentos da
Resolução / encaminhamento de
Equipe de Intervenção Realizados 590 atendimentos diversas problemáticas referentes
Social
aos Conjuntos Habitacionais.
Diligências efetuadas
pela Equipe de
Intervenção Social

Tratamento dos pedidos efetuados
pelos moradores nos Conjuntos
Habitacionais.

Efetuadas 950 diligências

Tratamento processual

Tratamento de 622 processos Dada resposta a diferentes
sobre diferentes assuntos
solicitações dos moradores.

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

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Apreciação limiar/Verificação
da conformidade dos
Pedidos de Habitação
documentos da candidatura a
em regime de
uma habitação municipal em
arrendamento apoiado
regime de arrendamento
apoiado

De 01/11/2017 a
31/01/2018

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

73 novas candidaturas

Atualização dos
pedidos de habitação
em regime de
arrendamento apoiado

No âmbito do Novo Regime de
Arrendamento Apoiado,
procedeu-se à atualização e 15 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

135 deslocações domiciliárias

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

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO
Acompanhamento/
atualização de pedidos
de habitação Informações
socioeconómicas e
habitacionais das
famílias

De 01/11/2017 a
31/01/2018

BREVE DESCRIÇÃO

Relatórios elaborados no
seguimento das visitas
domiciliárias/atualização de
processos/atendimentos

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

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Procedeu-se à realização de 192
relatórios

Procedeu-se a 920 esclarecimentos
presenciais ou telefónicos

oficios e emails

Minuta e envio de ofícios a
informar sobre o ponto de
situação do pedido, pedido de Procedeu-se ao envio de 360 oficios
documentos, indeferimento
do pedido, et …

Expediente

Análise e tramitação do
expediente recebido,
requerimentos, faxes,
informações internas,
processos, deliberações

280

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

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Realojamentos em
habitação social
Atendimentos de
audiência Chefe de
Divisão
De 01/11/2017 a
31/01/2018

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

analise/calculo de
renda/celebração de contrato
22
de arrendamento/entrega de
chave
135

Registo de pedidos de
audiência realizados quer no
serviço quer na Divisão de
Atendimento Municipal.
Pedido de audiência
registaram-se 101 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.
Critérios de
hierarquização e de
Ponderação de
candidaturas a uma
habitação municipal

Conforme determinado na Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, na
sua redação atual, foram tipificados e uniformizados os critérios de
classificação das candidaturas, em fase de análise e eventual
aprovação. A nível interno, foram classificadas 153 candidaturas,
por forma a avaliar resultados e eventuais reajustamentos.

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

Atendimentos dos
Arrendatários

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 334
chamadas das quais: 164 são
insistências, 170 são pedidos de
reparação e os restantes referentes
ou a pedidos de material ou outro
tipo de questão.

Registo de novos pedidos de
Foram registados 137 novos pedidos
reparação/material
e
de material.
insistências

De 01/11/2017 a
31/01/2018

Compilação das informações
recolhidas e respetivo
encaminhamento aos
responsáveis.

Foram reencaminhadas 458 fichas
de reparação.

Receção e expedição de
correspondência e
documentos.

Foram encaminhados: 702 MGDs e
581 emails.

Emissão de
documentos

Aprovisionamento

Expedição e registo de entrega
de material requisitado pelos
arrendatários para
Foram efetuadas 108 entregas de
procederem à reparação das
material.
suas habitações. A vistoria é
realizada 2 meses após a
entrega

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Verificação no local da
anomalia reportada pelos
arrendatários via
telefone/presencial aos
serviços.

De 01/11/2017 a
31/01/2018

Vistoria dos Imóveis
Sociais

Foram verificadas, por este serviço,
cerca de 262 anomalias referentes
quer a novos pedidos quer a
insistências.

Vistoria de imóveis em todo o
Parque Habitacional para
registo de possíveis anomalias Foram efetuadas 3 vistorias.
e eventual necessidade de
intervenção.

Vistoria de habitações de
modo a proceder-se ao
realojamento de novos
arrendatários e antigos com
pedido de transferência.

Documentação técnica
afeta aos Contratos de
Empreitadas de Obras
Públicas nos Conjuntos
Habitacionais

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Foram realizadas cerca de 5 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 Foram elaborados 21 novos mapas
proceder à contratação de de medições. Elaborados 2 novos
empreitadas de obras de processos.
recuperação/manutenção dos
imóveis pertencentes ao
município.

Elaboração de autos de
receção provisória e definitiva Foram elaborados 10 autos.
após respetiva vistoria.
De 01/11/2017 a

DIVISÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL
Gabinete de Gestão e Manutenção dos Imóveis Sociais
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA De
ATIVIDADE/SERVIÇO
01/11/2017 a

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Coordenação e fiscalização de
empreitada em parceria com
as Juntas de Freguesia de Rio
Tinto e Medas /Melres.

2 habitações

31/01/2018

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

Coordenação e fiscalização de
empreitadas em habitações
3 Empreitadas e Fiscalização de 67
sociais adjudicadas a
obras
empresas externas.

Divisão Operacional de Administração Direta

Brigadas Fixas

DOAD

SETOR DAS BRIGADAS FIXAS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Inicio

Fim

21-02-2017

29-04-2017

Rua de Esteves

Rio Tinto

05-06-2017

18-07-2017

Rua de Vilar

S. Cosme

Reparação de passeio

Manutenção e conservação de vias municipais

30-06-2017

06-07-2017

Rua Dr. Oliveira
Lobo

Rio Tinto

Rebaixamento de rampas

Manutenção e conservação de vias municipais

18-08-2017

27-10-2017

Travessa Júlio
Dinis

Fânzeres

Requalificação do traçado

Manutenção e conservação de vias municipais

07-11-2017

07-12-2017

Rua de Beloi

S. Pedro da
Cova

Muro de suporte

Manutenção e conservação de vias municipais

Execução de muro de vedação Manutenção e conservação de vias municipais

11-12-2017

11-12-2017

Praça Manuel
Guedes

S. Cosme

Aplicação de pilarete

Manutenção e conservação de vias municipais

11-12-2017

20-12-2017

Rua Capitão
Moura

Fânzeres

Execução de muro de
vedação

Manutenção e conservação de vias municipais

10-01-2018

10-01-2018

Rua 25 de Abril

S. Cosme

Aplicação de rede sombra

Outros serviços de apoio a brigadas

23-01-2018

25-01-2018

Rua Bela Vista
nº 46

Valbom

Demolição - MGD 1319/18 Manutenção e conservação de vias municipais

Divisão Operacional de Administração Direta

Calceteiros

DOAD

Calceteiros
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO
ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO
Inicio

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Fim

25-09-2017

03-11-2017

Rua Profª Alzira
Mendes e Rua Dr
Albino
Montenegro

03-11-2017

29-11-2017

Diversas ruas

06-11-2017

09-11-2017

Rua Júlio Diniz/
Rua Vasco da
Gama/ Rua Dr
Albino
Montenegro

Valbom

Levantamento reposição
calçada em 142m2,
assentamento de 5ml lancil

08-11-2017

08-11-2017

Rua Damião Góis
Gens

Foz do Sousa

Cedência à União Freguesias
Foz do Sousa/ Covelo

Valbom

Levantamento reposição
calçada em 704m2

Conservação de vias municipais

Foz do Sousa

(A cargo da Junta) -Diversos (Mês Novembro)

Conservação de vias municipais

Conservação de vias municipais

Conservação de vias municipais

09-11-2017

13-11-2017

Travessa do
Outeiro

Baguim do Monte

Levantamento reposição
2
calçada em 80m

Conservação de vias municipais

Levantamento reposição
calçada em 33m2, reposição
micro-cubo em 1m2

Conservação de vias municipais

13-11-2017

15-11-2017

Rua D. António
Ribeiro
Rio Tinto
Rua Engº Barbosa
de Matos

21-11-2017

21-11-2017

Diversos Locais em
S. Cosme

S. Cosme

Reposição de micro-cubo em
5m2

Conservação de vias municipais

22-11-2017

22-11-2017

Avenida da
Conduta

Rio Tinto

Reposição de micro-cubo em
4m2

Conservação de vias municipais

27-11-2017

Rua Presa de Fora
e
Rua da Liberdade/
Rua do Vinhal

Baguim do Monte
S. Cosme

Reposição de calçada em 12m

29-11-2017

Rua Madre Isabel
Larranãga, nº 55

S. Cosme

Levantamento reposição
2
calçada em 37m
(Reg.18476/17)

Conservação de vias municipais

Conservação de vias municipais

Conservação de vias municipais

27-11-2017

28-11-2017

Fânzeres

2

14-11-2017

11-12-2017

Rua do Baixinho

Baguim do Monte

Levantamento reposição
2
calçada em 511m , execução de
caixa em 100m2 (Reg 17420/17)

04-12-2017

29-12-2017

Diversas ruas

Foz do Sousa

(A cargo da Junta) - Diversos (Mês de Dezembro)

Conservação de vias municipais

05-12-2017

07-12-2017

Rua Fonte do
Linhar

Baguim do Monte

2
Execução de calçada em 116m (Regts 16623/17 e 31759/17)

Reposição calçada em 30m2,
execução caixa e calçada em
30m2
Levantamento reposição
calçada em 495m2, execução de
caixa e calçada em 175m2

Execução de calçada

12-12-2017

13-12-2017

Escola Vale de
Ferreiros

Baguim do Monte

14-12-2017

22-01-2018

Rua dos Netos

Jovim

03-01-2018

31-01-2018

Diversas ruas

Foz do Sousa

Diversos - A cargo da Junta (Mês de Janeiro)

Conservação de vias municipais

23-01-2018

25-01-2018

Rua Cruz da Agra

Jovim

Levantamento reposição de
calçada em 109m2

Conservação de vias municipais

S. Cosme
Fânzeres

Levantamento reposição
calçada em 35m2

Conservação de vias municipais

S. Cosme

Reposição calçada a cubos,
25m2, reposição calçada a
2
micro-cubo, 6m

Conservação de vias municipais

26-01-2018

29-01-2018

26-01-2018

29-01-2018

Rua S. Miguel de
Cima, Rua S.
Miguel, Rua Stª
Eulália
Travessa da
Convenção de
Gramido

Conservação de vias municipais

Conservação de vias municipais

Divisão Operacional de Administração Direta

Asfaltadores

DOAD

BRIGADA DE ASFALTADORES
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO
Inicio

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Fim

02-11-2017

30-11-2017

Rua da Quinta, Rua Adelino
Amaro da Costa, Rua 25 de Abril,
Parque da Cal, Rua Almeida
Garrett, Av. da Conduta, Av. Dr.
Francisco Sá Carneiro, Estrada D.
Miguel, Av. General Humberto
Delgado, Rua da Bufaneira,
Travessa da Felgueira, Rua de
Esteves, Rua Buarcos e Rua do
Pereiro

09-11-2017

09-11-2017

Rua Professor Egas Moniz

Diversas
freguesias

Tapa Buracos mês de Novembro, foram
efectuados 219 m2 de reparação em
pavimento betuminoso, tapar fissuras,
limpeza de terras e sarjetas

Conservação de vias municipais

S. Cosme

Arrumar terras na via pública

Conservação de vias municipais

04-12-2017

29-12-2017

Rua D. António Castro Meireles,
Rua Escola da Mó, Rua da Cal,
Avenida da Conduta, Escola da
Boucinha, Av. Santa Bárbara,
Rua de Montezêlo, Rua de
Monte Branco, Av. General
Humberto Delgado, Rua
Professor Camilo de Oliveira,
Parque da Cal, Feira de
Gondomar, Rua Nova da Bela
Vista, Rua do Paço, Av. D.
Miguel, Rua D. João de França,
Gens, Rua da Campaínha, Rua do
Rebola, Rua do Outeiro, Rua de
Medancelhe, Rua das Covas,
Avenida das Forças Armadas e
Rua das Oliveiras (Cal)

Diversas
freguesias

Tapa Buracos mês de Dezembro, reparação
de pavimento a tapete betuminoso em 197
m2 e limpeza de terras e sarjetas

03-01-2018

30-01-2018

Rua da Campaínha, Rua Cosme
Ferreira de Castro, Rua do Paço,
Rua Central de Ermentão, Rua
do Lourido, Av. Santa Bárbara,
Rua D. Afonso Henriques, Rua de
Medancelhe, Av. General
Humberto Delgado, Rua da
Lousa, Rua Presa da Cavada, Rua
Dr. Américo Jazelino Dias Costa,
Rua Tristão Vaz Teixeira, Rua das
Areias, Estrada D. Miguel, Rua
25 de Abril, Rua da Extrema, Rua
de Souto Pinheiro, Rua dos
Carregais, Avenida da Conduta,
Rua Guerra Junqueiro, Rua dos
Vanzeleres, Rua de Montezelo,
Rua de Cabanas, Rua Egas
Moniz, Rua D. João de França,
Rua D. António Castro Meireles,
Rua da Cal, Praça da Estação,
Rua Padre Andrade e Silva, Rua
Alto de Barreiros, Rua Camilo
Castelo Branco e Rua do
Taralhão

Diversas
freguesias

Reparação de pavimento a tapete
betuminoso em 200 m2 e limpeza de terras e
sarjetas

Divisão Operacional de Administração Direta

Drenagem de Águas Pluviais

DOAD

Desentupimento
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Inicio

Fim

02-11-2017

06-11-2017

Campo de Jogos de Valbom

Valbom

Construção de tampa

Conservação e manutenção de
infraestrutura desportiva

07-11-2017

07-11-2017

Rua D. António Castro
Meireles (cruz. da Rua do
Crasto com a Rua Monte
Branco)

Baguim do Monte

Substituir tampões de águas
pluviais

Conservação de vias municipais

14-11-2017

14-11-2017

Rua do Baixinho

Baguim do Monte

Cedência à Junta Freguesia de
Baguim do Monte

Conservação de vias municipais

15-11-2017

Rua Noval/ Rua da Chieira/
Rua das Águas

Foz do Sousa

Cedência de Materiais à Junta
Freguesia da Foz do Sousa e
Covelo

Conservação de vias municipais

15-11-2017

17-11-2017

17-11-2017

Rua Calouste Gulbenkian,
nº 272

Rio Tinto

Reparação do condutor de águas
pluviais

Conservação de vias municipais

22-11-2017

29-11-2017

Rua Rio Ferreira
Entroncamento com a Rua
do Rebolo

S. Pedro da Cova

Colocação de caleiras drenantes

Conservação de vias municipais

28-11-2017

28-12-2017

Rua Quinta da Campaínha

Rio Tinto

Drenagem de águas pluviais

Conservação de vias municipais

29-11-2017

29-11-2017

Rua Nossa Srª de Fátima

Melres

Colocação de grelha de sarjeta

Conservação de vias municipais

29-11-2017

29-11-2017

Rua Nª Srª da Aparecida
Compostela

Foz do Sousa

Cedência à União Freguesias Foz
do Sousa e Covelo

Conservação de vias municipais

06-12-2017

07-12-2017

Rua Calouste Gulbenkian,
nº 248

Rio Tinto

Incisão no passeio para
desobstruír ramal de águas
pluviais

Conservação de vias municipais

14-12-2017

14-12-2017

Rua Engº Barbosa de
Matos / Rua D. António
Castro Meireles

Baguim do Monte

Cedência à Junta Freguesia de
Baguim do Monte (Reg.
47670/17)

Conservação de vias municipais

15-12-2017

15-12-2017

Rua D. Afonso Henriques,
nº 934, 948, 1664

Rio Tinto

Cedência à Junta Freguesia de
Rio Tinto

Conservação de vias municipais

19-12-2017

19-12-2017

Rua Engº Barbosa de
Matos

Baguim do Monte

Cedência à Junta Freguesia de
Baguim do Monte

Conservação de vias municipais

21-12-2017

21-12-2017

Acesso ao Cemitério das
Medas

Medas

Cedência de Materiais à União
Freguesias Melres/Medas

Conservação e manutenção

30-10-2017

28-12-2017

Escola EB 1 de Vale
Ferreiros

Baguim do Monte

Drenagem de águas pluviais

Conservação e manutenção de
infraestrutura de educação

09-01-2018

10-01-2018

Estrada D. Miguel

Baguim do Monte

Substituir tampão de águas
pluviais

Conservação de vias municipais

11-01-2018

11-01-2018

Rua Eça de Queirós
Avª
Dr Francisco Sá Carneiro

Rio Tinto

Fornecimento à Junta Freguesia
de Rio Tinto

Conservação de vias municipais

Valbom

Cedência à União Freguesias
Gondomar(S. Cosme), Valbom e
Jovim

Conservação de vias municipais

26-01-2018

26-01-2018

Travessa 1º de Maio

Divisão Operacional de Administração Direta

Canalizadores

DOAD

Canalizadores
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Inicio

Fim

18-10-2017

18-10-2017

Piscinas Municipais

Rio Tinto

Reparação de fuga de água

Manutenção e conservação

02-11-2017

03-11-2017

Escola E B 2,3 - nº2
da Campaínha

Rio Tinto

Reparação de fuga de água

Manutenção e conservação

20-10-2017

08-11-2017

Rua Campo Alto, nº
205

S. Pedro da
Cova

Ligação de saneamento

Execução de infraestrutura

09-11-2017

09-11-2017

Fonte Luminosa Largo do Souto

S. Cosme

Reparações de fuga de água

Manutenção e conservação

09-11-2017

16-11-2017

Fontenário Jtº à
Câmara

S. Cosme

Limpeza do fontenário e
ligação de água

Manutenção e conservação

10-11-2017

10-11-2017

Centro Escolar

S. Cosme

Reparação de tubo de água

Manutenção e conservação

10-11-2017

10-11-2017

Casa da Juventude

Rio Tinto

Colocação de misturadora

Manutenção e conservação

13-11-2017

13-11-2017

Pavilhão Escola
Secundária

Valbom

Desentupimento de
saneamento

Manutenção e conservação

17-11-2017

17-11-2017

Pavilhão Escola
Secundária

Valbom

Cedência de materiais para
balneário dos árbitros

Manutenção e conservação

17-11-2017

23-11-2017

Escola EB 2,3

Valbom

Reparação de fugas de água
(Reg. 42571/17)

Manutenção e conservação

23-11-2017

24-11-2017

Piscinas Municipais

S. Cosme

Reparação de fugas de água

Manutenção e conservação

29-11-2017

07-12-2017

Escola da Boucinha

Rio Tinto

Desentupimento de
saneamento

Manutenção e conservação

11-12-2017

11-12-2017

Casa da Juventude

Rio Tinto

Reparação dos sanitários (Reg.
18372/17)

Manutenção e conservação

12-12-2017

15-12-2017

Pavilhão Municipal

Fânzeres

Ligação de chuveiros

Manutenção e conservação

19-12-2017

19-12-2017

Parque Operacional

Fânzeres

Reparação sanitários

Manutenção e conservação

20-12-2017

20-12-2017

Auditório Municipal

S. Cosme

Desentupimento saneamento

Manutenção e conservação

28-12-2017

28-12-2017

Jardim Infância de
Vila Cova

Medas

Reparação de fugas de água

Manutenção e conservação

03-01-2018

05-01-2018

Centro Escolar de
Baguim

Baguim do
Monte

Desentupimento de
saneamento

Manutenção e conservação

11-01-2018

16-01-2018

Rua Clube Dragões
Valboenses, nº 11
/1º Drtº

Valbom

Reparação de fuga de água

Manutenção e conservação

12-01-2018

12-01-2018

Piscinas Municipais

Fânzeres

Reparação de tubo de água

Manutenção e conservação

12-01-2018

12-01-2018

Rua Nossa Srª da
Aparecida Compostela

Foz do Sousa

Mudar contadores de água

Obras de beneficiação

16-01-2018

16-01-2018

Departamento de
Urbanismo

S. Cosme

Desentupimento de
saneamento

Manutenção e conservação

18-01-2018

19-01-2018

Jardim Infância da
Arroteia

Valbom

Reparação de fuga de água

Manutenção e conservação

25-01-2018

25-01-2018

Escola E B 2,3 Alto
de Barreiros

Fânzeres

Desentupimento saneamento

Manutenção e conservação

Divisão Operacional de Administração Direta

Pintores

DOAD

SETOR DOS PINTORES
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Inicio

Fim

10-10-2017

31-10-2017

Casa Branca de
Gramido

Valbom

Arranjo de tecto

Conservação e manutenção

10-10-2017

13-10-2017

Pavilhão e Escola
Marques Leitão

Valbom

Colocação de vidros e reparação de
clarabóia

Conservação e manutenção

19-10-2017

10-11-2017

Infantário da Fontela

S. Cosme

Pintura de grades e paredes

Conservação e manutenção

26-10-2017

30-10-2017

Auditório Municipal

S. Cosme

Pintura de paredes

Conservação e manutenção

31-10-2017

31-10-2017

Pavilhão Municipal

Foz do Sousa

Impermeabilização

Conservação e manutenção

02-11-2017

03-11-2017

Ass.
Devensolvimento
Integrado da Cidade
de Valbom

Valbom

Reparação de telhado e assentamento de
telha e pintura de madeiras

06-11-2017

09-11-2017

Rua de Buarcos

Valbom

Pintura de grades

10-11-2017

10-11-2017

Associação 1º
Dezembro

Valbom

Fornecimento de materiais

10-11-2017

10-11-2017

Casa da Juventude

S. Pedro da Cova

Reparação das pedras em ardosia
- 14034/17

Conservação e manutenção

MGD

Conservação e manutenção

13-11-2017

14-11-2017

C. M. Gondomar

S. Cosme

Reparação do fontanário

Conservação e manutenção

15-11-2017

15-11-2017

Pavilhão Municipal

Baguim do Monte

Pintura de paredes interiores

Conservação e manutenção

16-11-2017

05-12-2017

Gestão Urbanistica

S. Cosme

Pintura de gabinetes

Conservação e manutenção

21-11-2017

21-11-2017

Associação centro de
convivio de
reformados e
pensionistas

Foz do Sousa

Cedência de materiais - MGD 8207/17

27-11-2017

07-12-2017

Pavilhão Municipal

Jovim

Impermeabilização de caleiras

Conservação e manutenção

11-12-2017

28-12-2017

Casa da Juventude
Espaço Internet

Rio Tinto

Pintura interior MGD - 10454/17

Conservação e manutenção

21-12-2017

Associação para o
Desenvlovimento
Integrado da Cidade
de Valbom

Valbom

Cedência de materiais - MGD´S
15289,15296/17

21-12-2017

Divisão Operacional de Administração Direta

Eletricistas

DOAD

03-10-2017

31-10-2017

Festa das Tasquinhas, Parque
Tecnológico, semáforos de S.
Caetano, reparações de
iluminação no edifício da
Colocação de quadros
Câmara, piscinas municipais, elétricos, passagem de cabos,
pavilhão multiusos, parque
reparações eléctricas diversas,
operacional, Escola EB de Atães,
colocação de lâmpadas e
Casa da Juventude de Rio Tinto,
outras reparações
Pavilhão Municipal de Baguim
do Monte, Parque da Cal e
Cemitério de Melres

03-11-2017

30-11-2017

Biblioteca Municipal, Pavilhão
Multiusos, rotunda em Covelo,
semáforos de Soutelo, Avenida
da Conduta, Piscinas Municipais
de Rio Tinto e Baguim, Fonte do
largo do Souto, imediações
Reparação de iluminação,
estação do Metro, em Fânzeres
montagem de quadros
e Rio Tinto, Centro Escola de S.
elétricos, substituição de
Cosme, Departamento de
lâmpadas, reparação de
Urbanismo, Parque
semáforos, montagem de
Operacional, Pavilhões de
projectores, manutenção da
Lameirões, Avenida da
iluminação e colocação de
Conduta, Jardim de Infância
armaduras
(Valbom), Pavilhão do Gelo
(Souto), Mercado Areosa,
Auditório Municipal, Estrada D.
Miguel, Casa da Juventude de S.
Cosme

04-12-2017

03-01-2018

29-12-2017

Substituição de lâmpadas,
Casa da Juventude de
reparações diversas de
Gondomar, Estrada D. Miguel,
iluminação pública, colocação
edifício da Câmara, Pavilhão
de quadros eléctricos e
Multiusos, Monte Crasto,
projetores, passagem de
parque Tecnológico, Biblioteca
cabos, reparações eléctricas
Municipal, Casa Branca de
diversas, reparação de
Gramido, Largo do Cruzeiro em
semáforos, desmontagem de
Rio Tinto, Rua dos Afonsos,
baixadas de eventos e
Lameirões, Largo da Igreja
reparação de projetores de
(Valbom) e Parque Operacional
iluminação

31-01-2018

Várias reparações de quadros
Biblioteca Municipal, Pavilhão
elétricos, desmontagem de
Multiusos, Auditório Municipal,
troçada, colocação de
Departamento de Urbanismo,
projectores, retirar ar
Jardim da frente à Junta em
condicionado, substituição de
Valbom
lâmpadas e retirada de baixada

Divisão Operacional de Administração Direta

Serralheiros

DOAD

SETOR DOS SERRALHEIROS
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Inicio

Fim

16-01-2017

21-11-2017

Complexo
Desportivo

04-03-2017

20-11-2017

Rua dos Mineiros

09-03-2017

05-04-2017

Parque Tecnológico

S. Cosme

Execução de duas chaminés

26-06-2017

11-07-2017

Rua de Buarcos

Valbom

Execução e colocação de grades guarda
corpos

14-07-2017

07-09-2017

Pavilhão Municipal
da Escola
Secundária

Valbom

Reparação e montagem de tabelas

11-08-2017

16-08-2017

Serviço de oficina Praias

21-08-2017

22-08-2017

Auditório
Municipal

S. Cosme

Serviço de Oficina - Soldar grades de A.P.

30-08-2017

15-09-2017

Rua Dr. Oliveira
Lobo

S.Cosme /
Fânzeres

Execução e colocação de grade guardacorpos

04-09-2017

21-10-2017

Avenida da
Conduta e Rua
Zeca Afonso

S. Cosme

Execução e colocação de grade guardacorpos

Valbom

Execução e colocação de dois suportes
de escovas

S. Pedro da Cova Execução e colocação de portões

Foz do Sousa, Execução e colocação de estrutura para
Melres e Lomba beatas de cigarro

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

06-09-2017

08-09-2017

11-09-2017

11-09-2017

11-09-2017

11-09-2017

11-09-2017

Casa Branca de
Gramido
Serviço de OficinaEvento no Monte
Crasto

Valbom

Montagem e desmontagem de pérgola

S. Cosme

Execução de 3 estruturas para bancas em
inox

Serviço de Oficina

S. Cosme

Execução de pá de tirar terra

20-11-2017

Fontanário junto à
C.M.Gondomar

S. Cosme

Execução e colocação dos esquadros e
caixa

12-09-2017

12-09-2017

Biblioteca
Municipal

S. Cosme

Substituir borrachas da porta principal e
colocação de cordas nos mastros

12-09-2017

12-09-2017

Piscinas Municipais

Fânzeres

Reparação de portas

13-09-2017

15-09-2017

Serviço de Oficina

S. Cosme

Reparação de barreiras das obras

14-09-2017

14-09-2017

Praceta S.Francisco
- Serviço de Oficina

S. Cosme

Reparação da porta da arrecadação

14-09-2017

14-09-2017

Auditório
Municipal

S. Cosme

Abrir uma porta

15-09-2017

15-09-2017

Biblioteca
Municipal

S. Cosme

Montagem da estrutura para colocação de
holofotes

26-09-2017

28-09-2017

Escola do Monte
Crasto

S. Cosme

Montagem de prateleiras

18-09-2017

21-09-2017

Anfiteatro

S. Cosme

Colocação de patamar e escadas

19-09-2017

25-09-2017

Largo do Souto

S. Cosme

Montagem e desmontagem de pergola

20-09-2017

20-09-2017

Serviço de Oficina
Escola EB 1 do
Taralhão

S. Cosme

Cortar tubos

Rua Dr. Oliveira
Lobo
Serviço de Oficina
Depósito de
Compostela

Fânzeres

Pintar grades guarda-corpos do Espaço
Idade Mais

S. Cosme

Soldar chumbadouros

Rua Professora
Alzira Mendes

Valbom

Execução e colocação de grades guarda
corpos

25-09-2017

Balcão Único

S. Cosme

Reparação da porta de emergência

26-09-2017

09-10-2017

Câmara Municipal

S. Cosme

Revestir com azulejo o WC

27-09-2017

29-09-2017

Multiusos

S. Cosme

Montagem de cabines de voto

03-10-2017

10-10-2017

Várias escolas

09-10-2017

07-11-2017

Associação
Desenvolvimento
Integrado da
Cidade de Valbom

Valbom

Colocação de portões e mastros

10-10-2017

10-10-2017

Serviço de Oficina Hospital

S. Cosme

Reparação de placa de indicação

11-10-2017

11-10-2017

Rua Dr. Albino
Montenegro

Valbom

Reparação de grade

13-10-2017

16-10-2017

Pavilhão Municipal

Foz Sousa

18-10-2017

19-10-2017

Pavilhão Municipal

Valbom

Reparação de tabela de basquetebol

19-10-2017

19-10-2017

Serviço de Oficina Biblioteca
Municipal

S. Cosme

Reparação de 2 carros de transporte de
material

20-09-2017

20-09-2017

22-09-2017

22-09-2017

22-09-2017

31-10-2017

25-09-2017

Valbom / Medas e
Desmontagem de cabines de voto
Foz Sousa

Colocação de porta de lagarta

20-10-2017

20-10-2017

Ponte de Covelo

Covelo

20-10-2017

20-10-2017

Avenida da
Conduta

Rio Tinto

Execução de armação para quadro elétrico

23-10-2017

23-10-2017

Compostela

Foz Sousa

Soldar uma peça na torre de vigia

24-10-2017

24-10-2017

Ramalde

S. Cosme

Execução e colocação de poste para
câmara de filmar os fogos

26-10-2017

30-10-2017

Jardim Infância da
Fontela

S. Cosme

Colocação de portão

02-11-2017

03-11-2017

Pavilhão Municipal

Jovim

Reparação de porta

03-11-2017

09-11-2017

Junto ao
Restaurante Bokas

Foz do Sousa

08-11-2017

13-11-2017

Auditório
Municipal

S. Cosme

Execução e colocação de porta para a
conduta da água

08-11-2017

08-11-2017

Largo do Souto

S. Cosme

Retirar motor da rotunda

08-11-2017

09-11-2017

Escola da Paradela
e R. Pinheiro D'
Além

Valbom

Desmontagem de objectos de aço na
cantina

10-11-2017

13-11-2017

Jardim Infância da
Fonte Pedrinha

Valbom

Execução de armação para holofotes

13-11-2017

20-11-2017

Serviço de Oficina

S. Cosme

Execução de cavilhas para taipais

14-11-2017

23-11-2017

Serviço de Oficina Horta Biológica de
Sevilhães

Rio Tinto

Execução de uma porta em rede

15-11-2017

15-11-2017

Serviço de Oficina

S. Cosme

Reparação de taipal de trás do camião QQ84-05

Reparação dos railes

Execução e colocação de uma grade para
A.P.

15-11-2017

15-11-2017

Ponte do Foz do
Sousa

Foz do Sousa

16-11-2017

16-11-2017

Espaço Idade Mais

Fânzeres

Substituir fechadura

16-11-2017

17-11-2017

S. Cosme

Abrir portinholas nos postes de eletricidade

28-11-2017

28-11-2017

S. Cosme

Execução e colocação de um portão

30-11-2017

30-11-2017

Rua Fernão
Magalhães c/ Rua
Dr. José Luís Araújo

Rio Tinto

Remoção de painel publicitário

04-12-2017

14-12-2017

Multiusos

S. Cosme

Montagem e desmontagem da box truss na
sala douro

05-12-2017

07-12-2017

Serviço de Oficina

S. Cosme

Cortar ferros

06-12-2017

06-12-2017

Pavilhão Municipal

Covelo

Reparação da porta da entrada

07-12-2017

07-12-2017

Escola Marque
Leitão

Valbom

Soldar poste

07-12-2017

07-12-2017

Arquivo da Escola
da Paradela

13-12-2017

13-12-2017

Feira de Rio Tinto

Rio Tinto

Colocação de chapa acrilica nos
contentores

13-12-2017

13-12-2017

Pavilhão Multiusos

S. Cosme

Execução de 4 esquadros em chapa

18-12-2017

20-12-2017

Pavilhão de
Lameirões

Serviço de Oficina Avenida da
Conduta
Parque junto à
rotunda da Cal

Soldar poste junto à estrada

S. Pedro da Cova Substituição de canhões

S. Pedro da Cova Desmontagem de pavilhões

Divisão Operacional de Administração Direta

Carpinteiros

DOAD

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO, DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018
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

372 Autos de C.O.

Pagamentos de
Contraordenações

As receitas provenientes dos autos de
CO a nível do Código da Estrada

5655,95€

Fiscalização Via pública

Verificação da venda ambulante,
publicidade, obras e ocupação da via
pública no Município

7 Autos de Notícia
diversos

Fiscalização de outras normas
legais/regulamentares
Notificações / Comunicações
NOVEMBRO/DEZEMBRO
2017
E
JANEIRO 2018

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
Colaboração com diversas Entidades
e Departamentos desta Edilidade
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

5 Autos de Notícia
100 Recebidos
65 Cumpridos
42 Participações
08 Processos de
remoção
30 Situações registadas
22 Eventos

788

Ofícios

510

Pesquisas à CRA - Conservatória do
Registo Automóvel

239

Criação de Processos no MGD

86

DPCS

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO, DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
PERÍODO
SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO
Incêndios urbanos: apoio na análise
de estrutura e necessidade de
alojamento
Incêndios
rurais:
apoio
no
posicionamento
de
meio
e
comportamento de fogo
Árvores de risco: avaliação do risco

Ocorrências

NOVEMBRO,
DEZEMBRO DE 2017
E JANEIRO 2018

Desabamento de estruturas e queda
de
elementos
de
construção:
avaliação do risco
Movimentos de massa: avaliação do
risco
Cheias/Inundações/ventos: apoio na
reposição da normalidade
Queda de estruturas para a via
pública: apoio na reposição da
normalidade
Patrulhamento/Vigilância

Prevenção a atividades
humanas

Estados de
ALERTA/SIOPS

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO
4 Incêndios

0 Incêndios
14 Processos
47 Processos
5 Processos
1 Ocorrência
7 Ocorrências
105 Patrulhamentos

Sinalização

1 Limpeza/Sinalização

Animais (Vespas)

97 Processos (vespa)

Aviso à população e estados de alerta 4 Aviso – Precipitação/Vento/ Descida
especial
da temperatura

PMDFCI

Planos Operacionais

PPI Nº 2/2016 Incêndios Florestais

 Avaliação de projetos florestais
 Avaliação do POM2017
 Execução Caminhos Florestais e Faixas
de gestão de combustível
 Implementação de vídeo vigilância
florestal
 Levantamento cadastral das FGC em
conjunto com as Juntas de Freguesia
 Elaboração de texto informativo aos
proprietários para a limpeza dos
terrenos em espaço rural
 Publicitação de Mupis com informação
sobre a realização de Queimas
 Validação das áreas ardidas em 2018
no município
Triangulação e ataque musculado às
ocorrências de incêndio
Apoio logístico

DPCS

Divisão de Proteção Civil e Segurança

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO, DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018

NOVEMBRO,
DEZEMBRO DE 2017
E JANEIRO 2018

Simulacros
Medidas de
autoproteção em
edificado

Reuniões
Planeamento

PPI Nº 3/2014 Condições
Meteorológicas Adversas

Gestão da interação entre agentes de
proteção civil

PP1 Nº 1/2016 Acidentes industriais

Gestão da interação entre agentes de
proteção civil

PLANOM Nº 3/2017
Festas do Concelho

Execução
Relatório

PLANOP Nº 20/2017
Simulacro Fundação Nuno Silveira

Execução
Relatório

PLANOP Nº 1/2018
Trail da Filigrana

Execução
Relatório

PLANOP Nº 2/2018
Trail de Stª Iria

Elaboração

Simulacro:
Fundação Nuno Silveira
Leroy Merlin
Avaliação e preparação das medidas
para o Agrupamento de Escolas Julio
Dinis
PMDFCI:
Departamento de Planeamento
Departamento Jurídico
Juntas de Freguesia
PMDFCI - GNR
PLANOM Nº 3/2017 - Festas do
Concelho
Eventos - reuniões de coordenação,
CED - Reunião Geral

Reuniões
institucionais

Formação

Ações de
sensibilização

2 Simulacros

Edifícios

5 Reunião

2 Reunião
2 Reuniões de avaliação
4 Reuniões
Reunião avaliação

Comissão Municipal de Proteção Civil

1 Reunião

Comissão Distrital de Defesa da
Floresta

1 Reunião

Seminário
REDBULL Air Ra e

1 Participante

Pós – Graduação
Floresta Ur a a

1 Técnico

Segurança na Execução de Queimadas

15 Mupis

DPCS
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES NOVEMBRO, DEZEMBRO 2017 E JANEIRO DE 2018
PDR 2020 - MEDIDA 8.1.4
Esta ilização de E ergê ia do
Projetos/Candidaturas
Incêndio Florestal do Passal, S. Pedro
da Cova
ICNF – parecer projetos florestais

Projetos Conjuntos

Candidatura aprovada
Fase de execução

1 Reunião conjunta

Parque Serras do Porto
Intermunicipal:
Gondomar/Valongo/Paredes

3 Reuniões conjuntas

O Chefe de Divisão de Proteção Civil e Segurança
ARTUR MANUEL GONÇALVES
MAGALHÃES TEIXEIRA

Assinado de forma digital por ARTUR
MANUEL GONÇALVES MAGALHÃES TEIXEIRA
Dados: 2018.02.14 11:42:25 Z

_________________________________________
(Dr. Artur Teixeira)
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GABINETE DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS - NOVEMBRO-DEZEMBRO 2017 E JANEIRO 2018
ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Preparação do expediente relativo às Tratamento do expediente relativo a sete (três públicas)
reuniões da Câmara Municipal
reuniões ordinárias, nomeadamente elaboração de propostas,
agendas de trabalhos, as atas, envio de documentação aos
eleitos locais, encaminhamento das deliberações para os
diversos serviços da Câmara Municipal e Assembleia
Municipal, elaboração dos editais respetivos

Decisões que são tomadas com eficácia externa.
Informação aos Munícipes, das decisões tomadas, através
da elaboração atempada dos editais e seu envio para
publicação na página da Câmara

Preparação do expediente relativo às Tratamento do expediente relativo a duas sessões, uma
sessões da Assembleia Municipal
extraordinária e uma ordinária, do Órgão Deliberativo e duas
reuniões de líderes municipais, nomeadamente preparação
das ordens de trabalhos, elaboração das atas, envio de
documentação aos eleitos locais, encaminhamento das
deliberações para os diversos serviços da Câmara Municipal e
outras Entidades, elaboração dos editais respetivos

Informação aos Munícipes, das decisões tomadas, através
da elaboração atempada dos editais e seu envio para
publicação na página da Câmara

Elaboração do ficheiro de todas as
deliberações tomadas pelos Órgãos
Deliberativo e Executivo

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

Registo de todo o conteúdo das atas das reuniões e sessões

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 (30 203
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 Imperativo legal - 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 MERCADOS E FEIRAS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

novembro/dezembro/17
e janeiro 2018

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 09 lojas do
Mercado da Areosa e 01 do Mercado de Rio Tinto em novembro.
Em dezembro, 10 lojas do Mercado da Areosa e 03 do Mercado de
Rio Tinto. No mês de janeiro, a 06 lojas do Mercado da Areosa.
Foi solicitada a aquisição/substituição de um vidro que fora
partido por tentativa de assalto ao Mercado da Areosa.
Foi apresentada e aprovada em reunião de Câmara proposta para
a extinção dos contratos relativos às lojas concedidas à
Cooperativa de Solidariedade Social dos Povos de Gondomar, CRL
no Mercado da Areosa, assim como, a anulação da divida
Foi elaborado e dada
existente.
sequência a todo o
expediente inerente à Na sequência de correspondência rececionada e de contactos
operacionalidade nos telefónicos, foi prestado esclarecimento relativo aos requisitos
Mercados Municipais de para a ocupação de lojas nos Mercados Municipais.
Elaboração de Requisições para reposição de material nos
Areosa, Gondomar
Mercados Municipais.
(S. Cosme), Rio Tinto e
Relativamente ao Mercado da Areosa foram efetuados Avisos a
Biológico de Gondomar.
informar todos os vendedores/consumidores, do horário a ser
efetuado a partir de janeiro 2018.
Foram
efetuados
avisos
a
informar
todos
os
vendedores/consumidores da abertura do Mercado da Areosa nos
feriados 01 e 08 de dezembro/17.
Foram solicitadas várias reparações nomeadamente; aos tetos das
lojas do 2º piso do Mercado da Areosa, de duas lojas do Mercado
de Rio Tinto, devido a infiltrações e à reparação das lojas do
Mercado de Gondomar S. Cosme, danificadas por incêndio. No
interior do mesmo, Procedeu-se à solicitação para reparação do
pavimento (junto às bancas), assim como à colocação das
respetivas grelhas.

BREVE DESCRIÇÃO

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

Ir de encontro à intenção manifestada.
Prestar esclarecimento e informação aos interessados
e inserir os dados para um futuro ato de arrematação
em hasta pública.
Manter as condições de operacionalidade nos
Mercados.
Ir de encontro ao solicitado.
Ir de encontro ao solicitado.

Conceder condições de operacionalidade e segurança a
todos os vendedores/consumidores dos referidos
Mercados.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

novembro/dezembro/17
e janeiro 2018

ATIVIDADE OU
SERVIÇO
PRESTADO

Foi elaborado e
dada sequência a
todo o expediente
inerente à
operacionalidade
nas Feiras de
Gondomar
(S.Cosme),
Complementar de
Gondomar
(S.Cosme),
Bela Vista, Melres
e de Rio Tinto.

BREVE DESCRIÇÃO
É efetuada a atualização das bases de dados dos feirantes.
Na sequência de expediente inerente à falta de pagamento das taxas
correspondente à ocupação dos espaços de venda dentro do prazo definido
no Regulamento em vigor é dada informação aos feirantes.
Na sequência do registo e análise às faltas dadas pelos feirantes, (seis faltas
seguidas, sem justificação) é elaborado expediente inerente a faltas de
presença de ocupação de terrado nas Feiras Municipais (elaboração de
informação, ofícios e contactos telefónicos), com vista a que justifiquem as
faltas dadas à respetiva Feira.
Na sequência do Edital relativo à reestruturação de espaços de venda nos
setores de Frutas e Legumes, Carnes/Fumeiros, Ferragens/Ferramentas e
Vestuário na Feira de Gondomar (S. Cosme), procedeu-se à elaboração de
novos contratos de acordo com a área de ocupação de lugar de terrado.
Procedeu-se à remarcação dos lugares no recinto da referida Feira.
No recinto da Feira de Gondomar (S. Cosme) realizou-se no dia 10 de
dezembro (domingo), a Feira Extraordinária de Natal/2017 .
Foi analisado e dada sequência a expediente inerente à reestruturação de
lugares no setor de Vestuário Diverso, na Feira de Rio Tinto.
Na sequência do ato público para a atribuição de espaços de venda vagos nas
Feiras Complementar, de Gondomar S. Cosme e de Rio Tinto, levado a efeito
no dia 09 de janeiro, foi elaborado todo o expediente inerente ao mesmo
(Atas, Editais, Plantas, Informações e correspondência). Foram efetuados: 08
contratos relativos à Feira de Gondomar (S. Cosme) e 03 contratos relativos à
Feira de Rio Tinto.
Na sequência de correspondência rececionada e/ou contactos telefónicos,
foram prestados esclarecimentos para a atribuição de espaço de venda e
sobre o valor das Taxas em vigor nas diversas Feiras Municipais.
Devido à realização de obras no recinto da Feira da Bela Vista, foi efetuada a
reestruturação dos espaços de venda. Foram efetuadas deslocações ao local
para medições e remarcação dos respetivos espaços de venda. Foi prestado
apoio na reinstalação dos vendedores afetados nos locais previstos.
Foi informada a necessidade de reparação dos WC’s existentes no recinto da
Feira de Gondomar (S. Cosme), assim como, solicitada a reparação do
pavimento à entrada da mesma.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO
Manter a sua atualização.
Que os feirantes procedam à regularização das
taxas de ocupação em débito.
Que os feirantes procedam à respetiva justificação
evitando assim, a perda de direito de ocupação do
lugar de terrado.
Conceber de acordo com o Regulamento do
Comércio a Retalho não Sedentário do Município
de
Gondomar,
melhores
condições
de
operacionalidade, na Feira de Gondomar (S.
Cosme), com a alteração à tipologia.
Conceder aos intervenientes a oportunidade de
realização de uma feira extraordinária.
Conceber de acordo com o Regulamento em vigor,
melhores condições de operacionalidade.
Proceder à atribuição de lugares vagos existentes
nas Feiras Municipais.
Esclarecer e informar os interessados dos
procedimentos relacionados com a atribuição de
espaços de venda na(s) Feira(s) pretendida(s).
Permitir que os feirantes continuem a exercer a
sua atividade sem interrupção.
Conceder a todos os vendedores/consumidores
melhores condições.

GABINETE DE MERCADOS E FEIRAS

PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO
PRESTADO

Festas/Romarias e
Ocupações Diversas de
Espaço Público
novembro/dezembro/17
e janeiro 2018

Eventos Promocionais

BREVE DESCRIÇÃO
Relativamente à ocupação de espaço público para o prolongamento
das Festas do Concelho na União das Freguesias de Gondomar (S.
Cosme),Valbom e Jovim, efetuou-se informação para procederem ao
pagamento das respetivas taxas. Na sequência do Edital para os Dias
de Fiéis/Todos os Santos na Freguesia de Baguim do Monte, União
das Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova e na União das
Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Jovim, e Valbom, foram
rececionadas várias solicitações para o efeito. Procedeu-se a Atos
para a atribuição de lugares e efetuou-se a Informação, para
procederem ao pagamento relativo às referidas ocupações. Foi
efetuado Edital e planta relativo à ocupação de uso de espaço
público durante a Época Natalícia/17 na União das Freguesias de
Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim e efetuou-se a Informação,
para procederem ao pagamento relativo às referidas ocupações.
Com vista à ocupação de espaço público para 2018, procedeu-se à
elaboração de Editais e das respetivas plantas para as Festas a St.
Amaro, na União das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo e a S.
Brás, na Freguesia de Baguim do Monte e para o Dia de Carnaval, na
União das Freguesias de Fânzeres e S. Pedro da Cova.
Relativamente a mais uma edição da Ourindústria/2018, a realizarse de 15 a 18 de março, no Multiusos de Gondomar, procedeu-se à
atualização da base de dados de todas as listagens, designadamente,
de: Industriais e Sócios da AORP, Retalhistas, Ourivesarias e
Designes, e efetuados contactos a potenciais participantes no
referido evento. Foram rececionadas e analisadas inscrições para o
efeito.

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

Permitir aos requerentes o exercício da sua
atividade na ocupação de espaço público para
exercício de comércio não sedentário durante o
período pretendido.

Atualização dos dados com vista a posteriores
participações no evento.

Gondomar, 14 de fevereiro 2018
O Coordenador Técnico,
(Paulo Pacheco)
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Desenvolvimento Social
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Processos em acompanhamento

Número de processos: 116

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

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: 702

Visitas Domiciliárias

Número de visitas domiciliárias: 89

Deslocações e Acompanhamentos

Número de deslocações e acompanhamentos: 4

Articulações / Diligências

Número de articulações: 378

Realização de informações sociais, processuais e internas:

Número de Informações : 33

Triagens:

Número de triagens: 24

Consultas Psicológicas

Número de consultas: 58

Relatórios de Intervenção Psicológica:

Número de relatórios efetuados: 2

número de familias apoiadas: 7

Aticulações / Deslocações para avaliação: 5

Consultas de Psicologia

Banco de Recursos
Reunião Equipa /coordenação /divisão
Relatório de Atividades entre 01 de
novembro de 2017 e 31 de janeiro
de 2018/ Divisão de
Desenvolvimento Social / Programa
+Família

Presença em reuniões: 10

Reuniões com outras entidades

Reuniões

Presença em reuniões: 16

Reuniões do NLI

Presença em Reuniões: 6

Ação de Intervenção Comunitária

Natal Solidário 2017

Ação de Intervenção Comunitária

Natal +Feliz 2017

Ação de Sensibilização -

Ação de esclarecimento TEA no C.H. Dr. Durão Barroso

Ação de Formação

Conferencia Internacional da Inovação Social

Atendimento Social Descentralizado

Atendimento Social (Alto concelho)

Elementos: 14
Elementos: 14

Duração 1h
Intervenientes : 9
1 técnico ; 2 dias
Processos instruídos: 0
número de C.H.: 26

Intervenção nos Espaços +Família

Atendimentos: 300
Tarífário Especial da Água

Processos instruídos: 84

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,

Serviços Administrativos/ Expediente Geral

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,

Número de registos: 1345

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

Relatório de Atividades entre 01 de
novembro de 2017 e 31 de janeiro de
2018/ Divisão de Desenvolvimento Social
/ Gondomar#Cria#Atividade

Número de Reunões : 6

Número de Articulações: 44

Elaboração de documentos de suporte ao desenvolvimento do projeto

Colaboração com a Equipa Local de Intervenção
Precoce - ELI Gondomar - no cumprimento do
acompanhamento de processos, atendimentos,
avaliações, contactos e reuniões de equipa técnica
e núcleo de supervisão

Reuniões/ Avaliações/ Contactos

Proporcionar condições de desenvolvimento e de autonomia funcional, nas crianças até aos 6 anos de idade, com risco
grave de atraso de desenvolvimento e/ou alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitem o crescimento
pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade

Gestão dos pedidos de desinfestação/desinfeção e
desratização dos edifícios do município com a
empresa EcoNorte, de acordo com o disposto no
caderno de encargos anexo ao contrato de
prestação de serviço

Encaminhamento de situações para a empresa Econorte e acompanhamento das
mesmas

Divulgação de Colheitas de Sangue, em
colaboração com a Associação de Dadores de
Sangue de Gondomar
Divulgação das atividades dinamizadas pelo
gabinete junto da Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis
9º Programa Psicoeducativo + Cuidar
Realização do Peditório Nacional da Fundação
Portuguesa de Cardiologia

Divulgação junto da rede de contactos

Divulgação de atividades
Sessões do Programa Psicoeducativo + Cuidar
Peditório

Cumprimento das diligências necessárias para o controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do Município

Sensibilização da população para a dádiva de sangue
Cooperação interinstitucional através da troca de conhecimentos, fundamental para o planeamento estratégico de
ações integradas
Dinamização, enquanto, técnica de referência, das sessões do + Cuidar
Sensibilização para um estilo de vida e escolas saudáveis, com vista à prevenção das doenças cardiovasculares

Colaboração e participação na organização do Dia
da Liga para a Inclusão Social

Reuniões / Contactos / Organização de eventos

Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucional

Entrega, receção e organização de expediente

Entrega, receção e organização de expediente

Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Impressões/ Cópias

Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Organização e junção de correspondência aos
processos referentes a todos os assuntos inerentes
a este serviço
Reuniões de equipa - GEAS
Reunião com Elementos do Centro Hospitalar do
Porto - Preparação das comemorações do Dia da
Saúde Mental e Projetos de Reinserção Social "Lixo
Musical"
Reunião com a equipa técnica da Rede Social e
técnicos do + Cuidar
Reunião com Sra. Adjunta do Presidente, Dra.
Cláudia Vieira e Chefe de Divisão Dra. Joana Costa
e equipa da direção do ACES

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reunião de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento das iniciativas

Reunião de trabalho

Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos cuidadores informais de pessoas com demência

Reunião de trabalho

Divulgação do Projeto SNS + Proximidade

Frequência na Formação Coaching e Comunicação

Formação

Aquisição de conhecimentos

Participação na Formação de Públicos Estratégicos
para obtenção de Especialização em Igualdade de
Género

Formação

Aquisição de conhecimentos

Reunião com Sra. Adjunta do Presidente, Dra.
Cláudia Vieira e Chefe de Divisão Dra. Joana Costa

Reuniões de trabalho

Participação nas Comemorações do 20º aniversário
da RPMS

Seminário

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Apresentação e discussão das atividade da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, do seu crescimento e impacto

Sensibilização para a prevenção dos comportamentos de risco e a adoção de comportamentos que previnam a
contração de infeções sexualmente transmissíveis

Dinamização do Programa "Conversas Sem Tabus"
no Agrupamento de Escolas de Fânzeres

Programa no âmbito da Prevenção de Comportamentos Sexuais de Risco

Reunião com voluntários do peditório nacional da
Fundação Portuguesa de Cardiologia

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reunião da Comissão Executiva da LPIS

Reuniões de trabalho

Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucional

Colaboração com a Equipa Local de Intervenção
Precoce - ELI Gondomar - no cumprimento do
acompanhamento de processos, atendimentos,
avaliações, contactos e reuniões de equipa técnica
e núcleo de supervisão

Reuniões/ Avaliações/ Contactos

Gestão dos pedidos de desinfestação/desinfeção e
desratização dos edifícios do município com a
empresa EcoNorte, de acordo com o disposto no
caderno de encargos anexo ao contrato de
prestação de serviço

Encaminhamento de situações para a empresa Econorte e acompanhamento das
mesmas

Divulgação de Colheitas de Sangue, em
colaboração com a Associação de Dadores de
Sangue de Gondomar
Divulgação das atividades dinamizadas pelo
gabinete junto da Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis

Relatório de Atividades entre 01 de
novembro de 2017 e 31 de janeiro de 9º Programa Psicoeducativo + Cuidar
2018/ Divisão de Desenvolvimento Social
/ GABINETE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E Apoio na iniciativa, Natal Idade D'Ouro (Mega Aula
de Natal), organizada pelo Gabinete de Gestão de
SAÚDE

Divulgação junto da rede de contactos

Divulgação de atividades

Proporcionar condições de desenvolvimento e de autonomia funcional, nas crianças até aos 6 anos de idade, com risco
grave de atraso de desenvolvimento e/ou alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitem o crescimento
pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade

Cumprimento das diligências necessárias para o controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do Município

Sensibilização da população para a dádiva de sangue
Cooperação interinstitucional através da troca de conhecimentos, fundamental para o planeamento estratégico de
ações integradas

Sessões do Programa Psicoeducativo + Cuidar

Dinamização, enquanto, técnica de referência, das sessões do + Cuidar

Atividade Natalícia

Promover um encontro de atividade física dirigida à população sénior

Projetos

Apoio na iniciativa Natal + Feliz 2017 organizada
pelo Gabinete de Gestão de Projetos

Atividade Natalícia

Deslocação e acompanhamento de crianças em acompanhamento pelas técnicas do + Família e CPCJ, ao Monte Mágico.

Dinamização do grupo de ajuda mútua no âmbito
do Programa Psicoeducativo + Cuidar

Dinâmica de Grupo

Promoção de uma Rede Social de Apoio

Entrega, receção e organização de expediente

Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Organização e junção de correspondência aos
processos referentes a todos os assuntos inerentes
a este serviço

Impressões/ Cópias

Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reuniões com a Chefe de Divisão Dra. Joana Costa

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento do serviço

Reunião de Trabalho

Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos cuidadores informais de pessoas com demência

Avaliação do projeto

Discussão e reflexão dos resultados do projeto

Entrega, receção e organização de expediente

Reunião com a equipa técnica da Rede Social e
técnicos do + Cuidar
Participação na Apresentação do Programa
CuiDem
Participação na Formação de Públicos Estratégicos
para obtenção de Especialização em Igualdade de
Género
Participação numa Ação de esclarecimentos entre
equipas de ELI's - Elaboração PIIP

Formação

Aquisição de conhecimentos

Formação

Uniformização de documentos

Reunião preparatória no âmbito do GAM

Reunião de Trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos GAM's

Reunião de equipa - GEAS

Reunião de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reunião da Comissão Organizadora da LPIS

Reuniões de trabalho

Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucional

Reuniões da Comissão Executiva da LPIS

Reuniões de trabalho

Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucional

Colaboração com a Equipa Local de Intervenção
Precoce - ELI Gondomar - no cumprimento do
acompanhamento de processos, atendimentos,
avaliações, contactos e reuniões de equipa técnica
e núcleo de supervisão

Reuniões/ Avaliações/ Contactos

Gestão dos pedidos de desinfestação/desinfeção e
desratização dos edifícios do município com a
empresa EcoNorte, de acordo com o disposto no
caderno de encargos anexo ao contrato de
prestação de serviço

Encaminhamento de situações para a empresa Econorte e acompanhamento das
mesmas

Divulgação de Colheitas de Sangue, em
colaboração com a Associação de Dadores de
Sangue de Gondomar
Divulgação das atividades dinamizadas pelo
gabinete junto da Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis
Participação na Formação de Públicos Estratégicos
para obtenção de Especialização em Igualdade de
Género
9º Programa Psicoeducativo + Cuidar
Integração e início de intervenção psicológica no
âmbito do Serviço de Intervenção Psicológica da
Autarquia
Entrega, receção e organização de expediente
Organização e junção de correspondência aos
processos referentes a todos os assuntos inerentes
a este serviço

Divulgação junto da rede de contactos

Divulgação de atividades

Formação
Sessões do Programa Psicoeducativo + Cuidar
Intervenção Psicológica

Proporcionar condições de desenvolvimento e de autonomia funcional, nas crianças até aos 6 anos de idade, com risco
grave de atraso de desenvolvimento e/ou alterações nas funções ou estruturas do corpo, que limitem o crescimento
pessoal, social, e a sua participação nas atividades típicas para a idade

Cumprimento das diligências necessárias para o controlo de pragas nos edifícios sob a tutela do Município

Sensibilização da população para a dádiva de sangue
Cooperação interinstitucional através da troca de conhecimentos, fundamental para o planeamento estratégico de
ações integradas
Aquisição de conhecimentos
Dinamização, enquanto, técnica de referência, das sessões do + Cuidar
Acompanhamento psicológico de munícipes

Entrega, receção e organização de expediente

Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Impressões/ Cópias

Cumprimento das diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reuniões de equipa - GEAS

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reunião com a equipa técnica da Rede Social e
técnicos do + Cuidar

Reunião de trabalho

Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos cuidadores informais de pessoas com demência

Participação no GAM

Dinâmica de Grupo

Criação de rede de partilha, suporte e apoio aos cuidadores informais de pessoas com demência

Reunião com Chefe de Divisão Dra. Joana Costa

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reunião com a Chefe de Divisão Dra. Joana Costa
e colegas que integram o Serviço de Intervenção
Psicológica

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reunião com a Virtual Campos e Rede Social

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento dos serviços

Reunião com Chefe de Divisão Dra. Teresa
Couceiro e Equipa do Serviço de Psiquiatria

Reuniões de trabalho

Diligências necessárias ao bom funcionamento das Jornadas de Psiquiatria

Reunião da Comissão Organizadora da LPIS

Reunião de trabalho

Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucional

Reuniões da Comissão Executiva da LPIS

Reuniões de trabalho

Discussão/ reflexão de temas inerentes ao bom funcionamento desta plataforma interinstitucional

Participação em Congressos, Seminários,
Workshop's e Formações

Roteiro Valor +Sénior

Conference SOCIAL INNOVATION EU - Calouste Gulbenkian Foundation Lisbon.

Duração de Formação: 27-28 November 2017

No âmbito do curso promovido pela Área Metropolitana do Porto Roteiro Valor +Sénior, foi solicitado a todos os municípios o levantamento e uma
breve caracterização das iniciativas das Universidades Seniores de Gondomar com enfoque no Envelhecimento Ativo.
Portefólio e Manual de Boas Práticas de Envelhecimento
Este documento apenas contemplará projetos ou iniciativas focados na intervenção com população sénior e, simultaneamente, cujo enfoque seja o Ativo l Conhecimento e Divulgação de Boas Práticas de
Envelhecimento Ativo.
Envelhecimento Ativo nos concelhos da AMP

Reuniões de Equipa

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

N.º de reuniões: 18

Fundos Europeus Estruturais de Investimento Portugal 2020

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

Pesquisas efetuadas diariamente em 10 plataformas
digitais e divulgação de informação com interesse para a
Divisão de Desenvolvimento Social l Coesão Social.

Dinamização do Programa Idade D'OURO: Explicitação sobre o Programa Idade D'OURO e inscrição de munícipes.

N.º de inscrições efetuadas: 186
Outros Atendimentos/esclarecimentos: 95

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

Organização de dossiers para os espaços: 3
Diligências efetuadas: 10

N.º de reuniões realizadas em articulação com a Divisão de
Desporto: 2
N.º de documentos produzidos: 7
N.º dossiers para os professores: 17
N.º de atendimentos/esclarecimentos: 52

Acompanhamento na implementação da iniciativa em articulação com os professoras.
Monitorização e verificação de necessidades decorrentes da iniciativa.

Idade D'OURO ATIVA

Natal Idade D’Ouro Ativa. Dinamização de uma mega aula Especial de Natal, na Sala D'Ouro do Multiusos de Gondomar, com a participação de
cerca de 350 seniores Idade D'Ouro. Foi proporcionado um momento de convívio, lazer e confraternização, com um lanche alusivo à época, aos
alunos/as, familiares e amigos dos beneficiários da iniciativa Idade D’OURO ATIVA

Nº de documentos produzidos: 500 (Convites)
Nº de participantes:400
Nº de professores envolvidos: 3
Planeamento e Organização da Mega Aula e Convívio com
impacto a nível da promoção do envelhecimento saudável
e ativo

Empreendedorismo e Inovação Social

Elaboração de um documento síntese com propostas de atividades a serem dinamizadas pelo Gabinete Gestão de Projetos e Gabinete de Inserção
Profissional no ano 2018, com respetivos contributos para o Plano de Atividades da Divisão de Desenvolvimento Social.
Realização de pesquisas e consulta de documentos diversos nas áreas do Empreendedorismo e Inovação Social, a nível nacional e internacional.

Nº de documentos produzidos: 3

NATAL + FELIZ GONDOMAR

Iniciativa NATAL + FELIZ em articulação com o Gabinete de Desenvolvimento Social e Intervenção Comunitária e a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Gondomar abrangendo as crianças e respetivas famílias com processo de integração social.
Festa Natalícia no Monte Mágico – Monte Crasto (Gondomar) com encanto e magia, diversas atividades tais como: o Bosque Encantado “À
procura da estrela perdida”, Músicas, Teatro Marionetas, Pinturas Faciais, Contador de Histórias, Rampa de Trenó, Casa do Pai Natal e um
espetáculo de teatro musical, com a entrega de lanches e a distribuição de brinquedos .
Entre outras ações necessárias para a realização desta iniciativa procedeu-se ao levantamente de necessidades de brinquedos e jogos educativos de
ciência, adaptados às idades e à organização do processo de entrega às crianças na Festa de Natal no dia 20 de dezembro.

N.º de crianças abrangidas: 157
N.º de famílias abrangidas: 118
N.º de documentos produzidos: 9
Impacto social : Proporcionar um Natal mais feliz a todas as
crianças e famílias em situação de fragilidade social e
divulgar o património de Gondomar e as iniciativas locais
de forma a criar identidade e contribuir para os processos
de integração

I GALA DO VOLUNTARIADO DE GONDOMAR

Participação do Gabinete Gestão de Projetos na conceção, planeamento e dinamização da I Gala do Voluntariado do Município de Gondomar,
Nº de presenças em reuniões: 6
realizada a 5 de dezembro na Sala D’Ouro do Pavilhão Multiusos. Este evento contou com a presença de mais de 250 pessoas e promoveu o
Nº de documentos produzidos: 15
reconhecimento de todos os voluntários com atividade exercida ao nível do Banco Local de Voluntariado, integrados no âmbito da Gondomar 2017 |
Impacto social: importância e impacto humano, social e
Cidade Europeia do Desporto.
económico do voluntariado

Relatório de Atividades entre 01 de
novembro de 2017 e 31 de janeiro de
2018/ Divisão de Desenvolvimento Social
/ Gabinete de Gestão de Projetos

Serviços Administrativos

Gabinete de Inserção Profissional - GIP

Atualização da base dados do Programa Idade D'OURO

N.º de atualizações: 373

Envio dos cartões Idade D'Ouro

N.º de ofícios/cartões, enviados: 75

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

Divulgação/Acesso de informação

Informação profissional para jovens e adultos desempregados;
• Apoio na procura activa de emprego;
• Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção profissional;
• Divulgação de ofertas de emprego;
• Encaminhamento para ofertas de emprego e/ou formação;
• Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego e formação;
• Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias (ex. contrato emprego-inserção) que facilitem a inserção no mercado de trabalho;
• Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego.
• Sessões colectivas de informação de Direitos e Deveres que visam dar a conhecer aos utentes, o tipo de apoios disponibilizados pelo Centro de
Emprego de Gondomar bem como o modo de funcionamento dos Gabinetes de Inserção Profissional.

Nº de atendimentos: 561
Nº de participantes nas sessões coletivas: 244
Nº Encaminhamento para ofertas emprego: 60
Nº Encaminhamento para formações modulares ou efa’s
(IEFP e Entidades externas): 22
Nº Currículos realizados: 8
Nº Encaminhamentos para medidas de apoio ao emprego:
4

Participação na 4ª sessão do 10º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Centro Cultural de Rio Tinto

Presença na sessão - 1

Sessão de reconhecimento aos Voluntários CED 2.º e 3.º trimestre
Reunião preparação da I Gala do Voluntariado do Município de Gondomar

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Análise da Proposta de adesão ao CLAS de Gondomar:
Associação Centro Hípico de Gondomar.
3. Discussão da data e organização da próxima reunião Plenária
do CLAS’G;
4. Outros assuntos de interesse.

Reunião preparação da I Gala do Voluntariado do Município de Gondomar
Participação na 5ª sessão do 10º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Centro Cultural de Rio Tinto

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

Participação no segundo grupo de discussão no âmbito da reformulação da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC), no Auditório da Biblioteca Municipal de Matosinhos/Florbela Espanca, Rua
de Alfredo Cunha, Matosinhos (junto à Câmara Municipal de Matosinhos).
Presença na sessão - 1
Reunião preparação da I Gala do Voluntariado do Município de Gondomar
Presença na sessão - 1
Participação na 6ª sessão do 10º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Centro Cultural de Rio Tinto

Presença na sessão - 1

Participação na 9ª sessão do 9º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Junta de Freguesia de S. Cosme

Presença na sessão - 1

Participação na 7ª sessão do 10º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Centro Cultural de Rio Tinto
Reunião ordinária da Comissão Social de Freguesia (CSF) de Baguim do Monte

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1

Participação na 10ª sessão (Encerramento) do 9º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Junta de Freguesia de S. Cosme

Presença na sessão - 1

Participação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar
Reunião mensal da Casa do Voluntariado

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1

Participação na 8ª sessão do 10º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Centro Cultural de Rio Tinto

Assessoria na reunião de NE do CLAS'G

Preparação da I Gala do Voluntariado do Município de Gondomar
Participação na I Gala do Voluntariado do Município de Gondomar

Presença na sessão - 1

1. Apresentação da Associação Centro Hípico de Gondomar;
2. Aprovação da ata da reunião anterior;
3. Aprovação da calendarização das reuniões de Núcleo Executivo Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de
Gondomar.
do CLAS’G para 2018;
4. Análise e redefinição dos Grupos de Trabalho para o ano de
2018;
5. Outros assuntos de interesse.
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 2

Participação no Seminário de Boas Práticas de Voluntariado no Poder Local, no Auditório do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira
Reunião de preparação da última sessão GAM de 2017 e preparação das sessão GAM 2018

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1

Participação na 10ª sessão (Encerramento) do 10º Psicoeducativo do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar - Centro Cultural de Rio Tinto
Reunião do Consórcio projeto "Caminhos Cruzados - E6G" - Cruz Vermelha, em Baguim do Monte
Reunião mensal da Casa do Voluntariado
Reunião da Plataforma Supraconcelhia do Grande Porto
Reunião de preparação da Iniciativa Natal +Feliz

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

Participação no Grupo de Ajuda Mútua de Gondomar no âmbito do +CUIDAR, Projeto de Apoio aos Cuidadores Informais do Município de Gondomar
Participação na Iniciativa Natal +Feliz

Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 2

Relatório de Atividades entre 01 de
novembro de 2017 e 31 de janeiro de
2018/ Divisão de Desenvolvimento Social
/ Gabinete da Rede Social
Assessoria na reunião de NE do CLAS'G
Reunião com representante da Virtual Campus
Reunião mensal da Casa do Voluntariado
Reunião para Avaliação dos Psicoeducativos de 2017
Reunião Grupo Operativo da Plataforma Supraconcelhio do Grande Porto
Reunião Consórcio Trihos D'Ouro, Bairro Mineiro - São Pedro da Cova
Reunião Consórcio Programa Escolhas SCMisericórida Gondomar
Ação de Formação Contínua de Voluntariado - "Gestão de Conflitos no Voluntariado"
Assembleia Eleitoral - Representante da IPSS no NE, no Auditório do Gondomar Gold Park

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Análise e redefinição dos Grupos de Trabalho para o ano de
2018;
3. Informação sobre as principais ilações da Reunião Ordinária das
Plataformas Supra Concelhias do
Grande Porto e do Tâmega, de 19 de dezembro/17, relativo a: Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de
Gondomar.
apresentação do levantamento de
elementos, na dimensão de saúde mental, junto das Redes Sociais
do Distrito do Porto e propostas de
trabalho; - apresentação das medidas PSI e MAVI; - incêndios,
“lições aprendidas”: propostas para 2018;
4. Outros assuntos de interesse.
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1
Presença na sessão - 1

1. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Aprovação do pedido de adesão ao CLAS’G, pela: wDMI –
distribuição de material informático; ADIRT – Associação para o
Desenvolvimento Integrado de Rio Tinto; PRI de Rio Tinto – Eixo
da Reinserção e Eixo da Redução de Riscos e Minimização de
Danos; Associação Centro Hípico de Gondomar;
Definição de estratégias de intervenção no âmbito do CLAS de
3. Apresentação do Centro Qualifica da Fundação Inatel do Porto
Gondomar.
– atividade e áreas de formação;
4. Apresentação da candidatura “Gondomar Cria#Atividade”,
Abordagens integradas para a inclusão ativa - Aviso Norte-342016-25.
5. Outros Assuntos de interesse.

Participação na reunião Plenária do CLAS'G

Participação IVª Conferência Internacional do Forum para a Governação Integrada “E que tal se colaborássemos?”, no Cinema São Jorge, na Atmosfera M e na Casa-Museu Medeiros e Almeida, Lisboa
Receção de 7 inscrições de voluntári@s no Banco Local de Voluntariado de Gondomar;
Divulgação de 6 Ofertas de Voluntariado de Instituições parceiras;
Receção de 2 inscrições de Voluntários no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;
Divulgação de 13 Ofertas de Voluntariado no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2017;

Presença na sessão - 1

Elaboração de 11 Informações Internas no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município de Gondomar - Desenvolvimento Social 2017;
Elaboração de Proposta para em Reunião de Câmara ser aprovado o Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Paróquias do Município de Gondomar || Conferencias de S. Vicente de Paulo, bem como a verba a afetar ao mesmo;
Elaboração de Proposta para em Reunião de Câmara serem aprovados os Apoios Financeiros no âmbito do Contrato Programa de Desenvolvimento Social - Paróquias do Município de Gondomar || Conferencias de S. Vicente de Paulo - 2017;
Elaboração de Relatório Periódico das Atividades do Gabinete da Rede Social/ Banco Local de Voluntariado/ CED;
Elaboração de Parecer a pedido do Centro Social de Soutelo - Candidatura ao PRI - "Projeta-te – Programa de Respostas Integradas (PRI) – Eixo de Reinserção ";
Análise técnica dos Planos Mensais de Atividades propostos pelo Projeto P@assaporte’IN – E6G, Caminhos Cruzados - E6G e A Escolha É TUA - E6G;
Análise da Proposta Portugal 2020 - Projeto de Aviso de Abertura para Equipamentos Sociais;
Colaboração no Portefólio e Manual de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo Roteiro Valor +Sénior;
Colaboração com o Projeto MOM Pedagógico da Pista Mágica;
Recolha de informação relativa aos Voluntários para efeito de Seguro;
Monitorização da atividade dos Voluntários;
Elaboração dos Certificados para os Voluntários que participaram nas atividades da CED no 3º Trimestre de 2017;
Elaboração dos Passaportes de Voluntário para todos os que participaram em iniciativas ao longo de 2017;
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.

Tratamento do expediente da DDS sempre que solicitado ;
Verificação dos Indicadores do +Família relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro;
Verificação dos Indicadores do Social+ relativos aos meses de novembro, dezembro e janeiro;
Atualização das Agendas de Utilização dos Gabinetes de Atendimento para os vários serviços da DDS;
Gestão do MGD da Sra. Adjunta do Sr. Presidente - Dra. Cláudia Vieira;
Apoio administrativo ao Cria#Atividade;
Criação de uma Agenda para Gestão da Sala de Reuniões do Edificio EB1 Monte Crasto;
Manutenção/Atualização dos Guias de Recursos Sociais de Gondomar e da AMP ;
Apoio informático à Divisão de Desenvolvimento Social/Coesão Social - novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018.

Encaminhar e integrar jovens oriundos dos
territórios de intervenção em formação na área
de animação turística, línguas estrangeiras, arte
urbana, desporto aventura e inovação tecnológica.
Empregabilidade e Emprego

Promover a integração em
Emprego.
Promover a integração em
experiências vocacionais

Desenvolvemos 3 sessões de apresentação do projeto no decorrer do mês de novembro, nos 3 conjuntos habitacionais
do projeto (Jovim, Gandra e Mineiro) para 64 jovens com idades entre os 18 e os 30 com escolaridade mínima do
9ºano.
- Encaminhamos 9 jovens para formação profissional promovidas pelo IEFP e pelo nosso Projeto.
- Promovemos a integração para emprego de jovens.
- Criação da Plataforma Informática: 1 Sessão de apresentação e 2 sessões de trabalho no âmbito da plataforma
informática de animação turística “Mountain Games”, com 2 turmas da CINDOR, jovens dos 16 aos 21 anos.
- Criação da Plataforma Informática: 1 Sessão de apresentação e 1 sessões de trabalho no âmbito da ROTA de ARTE
URBANA – Graffiti, com 1 turma de Técnico Comercial da CINDOR.
- Oficina de Empregabilidade: desenvolvemos 7 sessões/oficinas para 8 jovens.
- Realizamos 1 caminhada na Natureza, Parque das Serras do Porto, para os jovens que frequentam as oficinas de
empregabilidade e iniciamos o processo de reflorestação e plantação de novas espécies ficando também a conhecer o
centro de interpretação ambiental de Valongo.
Conjunto habitacional de Trás da Serra em Jovim, 25 jovens participaram nas oficinas semanais promovidas pelo
projeto.

Relatório de Atividades entre 01 de
novembro de 2017 e 31 de janeiro de
2018/ Divisão de Desenvolvimento Social
/Projeto Trilhos D'Ouro-E6G

- Conjunto habitacional da Gandra, 23 jovens participaram nas oficinas semanais do projeto.
Promover a diminuição da
Desocupação.

Educação e Formação

- Conjunto habitacional do Mineiro, 25 jovens participaram nas oficinas semanais do projeto.

- Desenvolvemos atividades extra às oficinas, nomeadamente:
Envolver os jovens, nos dois anos de execução do projeto, em atividades que promovam
- Participação e organização da III Run Social do Centro Social de Soutelo, proporcionando desta forma experiências
o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e um percurso escolar positivo.
vocacionais aos jovens de voluntariado na organização da Corrida e caminhada;
- Visita ao Monte Crasto na época natalícia – “Monte Mágico” - CMG;
Promover a integração em respostas educativas alternativas (Oficinas). 1 de novembro
- Jantar solidário Montepio – Centro Social de Soutelo;
de 2017 a 31 de janeiro de 2018
- Sessão de encerramento da cidade Europeia do Desporto – CMG;
- Ida ao cinema;
-Almoço de Natal – C.H. Gandra;
-Lanche em comemoração do Natal – C.H. Jovim e C.H. Mineiro;
- Percurso de orientação em São Pedro da Cova;

Participantes entre crianças, jovens e familiares envolvidos em 75 sessões de trabalho
Registo e avaliação de rendimentos e despesas, no sentido de aferir abertura de processo social para candidatura ao Programa Social+ e/ou diligenciar encaminhamentoNúmero de triagens efetuadas - 255
Triagens
Atendimento do/a munícipe que se encontra em situação de carência sócio-económica no sentido de avaliar possibilidade de instrução do processo no âmbito do PrograNúmero de atendimentos sociais - 166
Atendimentos sociais
Avaliação da situação socio-economica e abertura de processo social à luz do Regulamento.
Instrução de processos sociais
Número de processos instruídos - 131
Cessação de processos no âmbito do Eixo + Alimentação.
Cessação de processos
Número de processos cessados - 6
Discussão e avaliação de processos sociais, conforme parecer técnico.
Comissão de Avaliação
Número de reuniões realizadas - 3
Participação em reuniões de equipa ao nível técnico e administrativo.
Reuniões de equipa
Número de reuniões realizadas - 4
Relatório de Atividades entre 01 de
Participação em reuniões de coordenação de Gabinetes e de colaboradores da Divisão de Desenvolvimento Social.
Reuniões da DSS
Número de reuniões realizadas - 1
novembro de 2017 e 31 de janeiro de Receção das candidaturas do eixo + Habitação 2ª fase
336 candidaturas
deferidos: 7
2018/ Divisão de Desenvolvimento Social Fundos de Emergência
Colaboração na entrega de vales no âmbito do eixo + Alimentação
Toda a Equipa
/Social +
Participação no programa " + Cuidar " da Rede Social
2 técnicos
Participação na iniciativa do Natal + Feliz
Toda a Equipa
Total de Candidaturas do Natal Solidário
Participação na Mega Aula no âmbito do programa Idade D` ouro
Participação na 1ª Gala do Voluntariado

Candidaturas deferidas: 662 Candidaturas indeferidas: 12
Toda a Equipa
Toda a Equipa

NÚCLEO DE APOIO JURÍDICO (DEPARTAMENTO DO URBANISMO)
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

02-11-2017

Pedido de isenção de taxas associação cultural - obras de
Informação 102/2017
ampliação [futura] da sede
social - MGD nº 27155/2017

Conclui-se que o pedido é extemporâneo;
em abstrato, pode proceder, desde que o
órgão executivo delibere nos termos do nº
9 do artigo 15º do RTTL; será sempre
possível a dispensa de pagamento de TMU
e a redução a 50% das restantes taxas

03-11-2017

Liquidação de taxa por pedido de
certidão - não emissão da certidão
- restituição da taxa - revisão
Informação 103/2017
oficiosa do ato tributário por erro
nos pressupostos de facto - procº
nº 32/2017/298

Conclui-se ser de proceder à revisão
oficiosa do ato tributário, revogandose o mesmo e determinando-se a
devolução do valor pago [taxa], por
não ter sido emitida a certidão

06-11-2017

Pedido de certificação
isenção do cumprimento
Informação 104/2017 regime de acessibilidades
163/2006)
procº
32/2017/321

O pedido não está fundamentado e é
suscetível de dúvidas; notificação da
requerente para aperfeiçoar o pedido;
propõ-se o envio à fiscalização municipal
para verificação do cumprimento das
normas técnicas de acessibilidade

da
do
(DL
nº

07-11-2017

Pedido de redução de taxas - Conclui-se que o pedido não tem
artigo 15º, nº 4 RTTL - objeto e é extemporâneo, pelo que
Informação 105/2017
operação urbanística futura - deve ser rejeitado [artigo 109º CPA];
MGD nº 24988/2017
audiência prévia

09-11-2017

Falta o procedimento ser instruído
Pedido de redução de taxas com o relatório social, já solicitado à
Informação manuscrita insuficiência económica - procº
Secção de Desenvolvimento Social e
nº 11/1968/1637
Intervenção Comunitária

11-11-2017

Conclui-se que o pedido, embora com
Pedido de isenção total de
possibilidades de vir a ser deferido, é
taxas - Fundação - pessoa
extemporâneo, devendo ser decidido
Informação 106/2017
coletiva de utilidade pública após o ato de licenciamento;
procº nº 01/2017/126
comunicar à requerente

13-11-2017

Denúncia - fração para
Conclui-se que devem ser feitas
estabelecimento (comércio) Informação 107/2017
diligências para ser verificado qual o
utilizada para escola de Karaté uso, e a que título, dado à fração
MGD 29469-2017

15-11-2017

Habitação
multifamiliar
licenciamento
anulado
Informação 108/2017 execução de julgado anulatório
- legalização de construção procº nº 1655/87

Conclui-se que a legalização pode
culminar
com
decisão
titulada,
exclusivamente, por alvará de autorização
de utilização [nº 3 do artigo 53º do
RMUE), sendo devida a liquidação de
taxas, a compensar na exata medida das
taxas pagas no procedimento invalidado

16-11-2017

Comunicação prévia de obras de
alteração e de ampliação em
Informação 109/2017 prédio de habitação - pedido de
redução de taxas - artigo 15º, nº 4
RTTL - procº nº 01/2017/299

Conclui-se que o nº 4 do artigo 15º do
RTTL não se aplica a obras de alteração e
de ampliação, mas apenas em caso de
obras de construção e de reconstrução;
audiência prévia para projetada decisão
de indeferimento do pedido

17-11-2017

Projeto de arquitetura aprovado
há mais de 18 meses - audiência
prévia de caducidade - pedido de
Informação 110/2017
prorrogação do prazo para juntar
especialidades
procº
nº
01/2015/134

Conclui-se inexistir base legal para
prorrogar o prazo; estando efetuada a
audiência prévia deve ser declarada a
caducidade (nº 6 do artigo 20º RJUE)

17-11-2017

Pedido de averbamento sentença judicial - ausência de
Informação manuscrita
prova do trânsito em julgado procº nº 11/2005/3210

Conclui-se ser de notificar as
interessadas para demonstrarem ter
ocorrido o trânsito em julgado da
decisão judicial apresentada

17-11-2017

PROPOSTA

Pedido de isenção / redução
de taxas - alteração a licença Elaboração de proposta a submeter a
de loteamento (alvará nº reunião do órgão executivo
48/81) - procº nº 02/2017/33

21-11-2017

Pedido de desarquivamento de
processo
retoma
de
Informação 111/2017 procedimento - projetada decisão
de indeferimento - audiência
prévia - procº nº 01/2013/5

Não procedem os argumentos da
requerente em sede de audiência
prévia; deve proferir-se decisão de
indeferimento do pedido

28-11-2017

Projeto de decisão - audiência
prévia - pronúncia - falta de
Informação 112/2017
fundamentação
procº
01/2016/9

Conclui-se que a decisão de anulação se
impõe à autarquia pelo que, perante a
impossibilidade de notificar a requerente
para audiência prévia, pode ser proferida
decisão
de
anulação
atenta
a
vinculatividade existente

29-11-2017

05-12-2017

Fecho
de
vãos
incumprimento da ordem de
Informação 113/2017 trabalhos - execução coerciva interessada insolvente - MGD
nº 16208/2017

MINUTA

Conclui-se que está verificado o pressuposto
para a execução coerciva, sem prejuízo de se
tratar de um procedimento discricionário e
sujeito, no caso concreto, ao risco de não
reembolso das despesas incorridas; se
inexistirem razões de interesse público que se
sobreponham pode o procedimento aguardar
o trânsito em julgado da sentença

Pedido de informações do
Ministério Público junto do Elaboração de minuta de resposta ao
TAF Porto - PA nº 29/2012 - Ministério Público
MGD nº 42768/2017

05-12-2017

Conclui-se que não existe nenhuma ação
Suspensão do procedimento - judicial em curso e foi já tomada decisão
final no procedimento administrativo,
Informação manuscrita ação judicial - procº nº
pelo que inexistem os pressupostos
11/2008/2071
previstos para a aplicação do nº 7 do
artigo 11º do RJUE à situação concreta

06-12-2017

Suspensão do procedimento - no procedimento administrativo, pelo que
Informação manuscrita ação judicial - procº nº inexistem os pressupostos previstos para a
aplicação do nº 7 do artigo 11º do RJUE à
01/2014/163

Conclui-se que já foi tomada decisão final

situação concreta

06-12-2017

Conclui-se que o pedido não está
Licenciamento - pagamento concretizado [a requerente não indica as
prestações pretendidas] nem está
Informação 114/2017 em prestações - procº nº
fundamentado [artigo 24º, nº 1 RTTL];
01/2016/228
notificação
da
requerente
para
concretizar o pedido e fazer prova

07-12-2017

Encerramento preventivo de
posto de abastecimento de
Conclui-se que a firma requerida não
Informação 115/2017 combustíveis para consumo
contesta o projeto de decisão
próprio - audiência prévia procº nº 06/2015/22

13-12-2017

Execução de passeios - obrigação Conclui-se que a obrigação decorre de ato
constante da aprovação de administrativo não impugnado, mantendoloteamento
mas
não se na ordem jurídica mesmo que não
Informação 116/2017
expressamente prevista em alvará - constando [e não tinha que constar]
imputabilidade - procº nº expressamente do alvará de loteamento
18/2005/3263
respetivo [nº 1/2007]

14-12-2017

Pedido de averbamento sentença judicial - prova do
trânsito em julgado - técnico
Informação manuscrita
informa ter transitado em
julgado a sentença - procº nº
11/2005/3210

21-12-2017

Conclui-se que o processo deve ser
Legalização
de instalação
informado tecnicamente no sentido
industrial - edificação préde aclarar-se da aplicabilidade do nº 1
Informação 117/2017
existente - artigo 20º RMUE ou qualquer outra norma do artigo
procº nº 02/2016/75
20º RMUE à situação concreta

22-12-2017

Prédio
em
propriedade
horizontal
autorização
condominial - atas de 2009 e
Informação manuscrita
2012
pronúncia
do
condomínioprocº
nº
01/2016/372

Conclui-se que só a certidão que
ateste o trânsito em julgado da
sentença faz prova plena desse facto,
pelo que deve ser apresentada

Mantém-se a informação prestada em
26/05/2017, de acordo com a qual a ata
de condomínio junta ao processo autoriza
a requerente às obras realizadas em área
comum do prédio, não se conhecendo
qualquer decisão judicial que tenha
invalidado o teor deliberativo em causa

27-12-2017

28-12-2017

29-12-2017

Legalização de obras - pagamento
das taxas em 2001 - inexistência
de alvará de obras - autorização
Informação 118/2017
de utilização - procedimento a
prosseguir
procº
nº
10/1996/7246

MINUTA

Construção de duas moradias
em condomínio fechado artigo 19º do RPDM - Elaboração de minuta de resposta à
cedências
queixa
à Provedoria de Justiça
Provedoria de Justiça - MGD nº
47362/2017

Autorização condominial planta
rubricada
por
Informação 119/2017
condóminos - procº nº
01/2015/205

03-01-2018

MINUTA

04-01-2018

Informação 001/2018
[registada digitalmente
sob Informação nº
178/2018]

Conclui-se que estando as obras
legalizadas e as taxas pagas não é
legalmente indispensável que o
procedimento de autorização de
utilização fique dependente da prévia
emissão do alvará de obras

Conclui-se que a planta junta ao
processo, ainda que rubricada por
alguns condóminos não constitui
autorização validamente emitida

Falta de início da obra - projeto
de decisão da caducidade da
licença (artigo 71º, nº 3 alínea Elaboração de minuta de notificação
a) do RJUE) - indício de área do ao requerente
domínio público -procº nº
10/2011/4928
Loteamento - AUGI - pedido de
certidão de não estar sujeito a
loteamento - procº nº
10/2002/7026

Conclui-se que o pedido não pode
proceder por ser contraditório com o
pedido inicial e não haver elementos
que permitam atestar o requerido

12-01-2018

Informação 002/2018
[registada digitalmente
sob Informação nº
732/2018]

Pedido de suspensão de
procedimento - queixosa questão privada - audiência
prévia - procº nº 01/2016/53

16-01-2018

Informação 003/2018
Emissão de alvará - legalização
[registada digitalmente
de obras - licenciamento de
sob Informação nº
1988 - procº nº 10/1979/3235
1008/2018]

19-01-2018

Informação 004/2018
[registada digitalmente
sob Informação nº
1179/2018]

23-01-2018

Licença
especial
para
Informação 005/2018
conclusão de obra inacabada - Conclui-se que o fundamento da
[registada digitalmente
caducidade - audiência prévia - alínea b) do nº 3 do artigo 71º do
sob Informação nº
pronúncia
procº
nº RJUE se aplica à licença especial
1443/2018]
10/1999/5865

Obra de escassa relevância
urbanística (anexo com 8m2) isenção de licenciamento cumprimento das normas legais e
regulamentares (Plano Pormenor
Boialvo)- procº nº 01/2017/128

Conclui-se que, na falta de qualquer
nova posição dos Serviços, de caráter
técnico, se mantém a conclusão
expressa na Informação nº 022/2017
Conclui-se que sendo o alvará mero
documento externador da eficácia do ato
e não estando este remido da ordem
jurídica é admissível o pedido não
obstante o decurso longo de anos sobre o
licenciamento
Conclui-se que ainda que se trate de obra
de escassa relevância urbanística e, por
isso, isenta de controlo prévio de
legalidade, não está dispensada do
cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis e sujeita a
medidas de tutela e de reposição da
legalidade

DIÁRIO DA REPÚBLICA

02-11-2017 a 10-11-2017

Diário da República 42- Decreto Regulamentar nº 92017
A/2017

Regulamenta a Lei n.º 78/2017, de 17 de
agosto, que estabelece um sistema de
informação
cadastral
simplificada,
adotando medidas para a imediata
identificação da estrutura fundiária e da
titularidade dos prédios rústicos e mistos

13-11-2017 a 17-11-2017

Diário da República 43- Não foi publicada legislação
2017
em matéria urbanística

20-11-2017 a 24-11-2017

Diário da República 44Despacho nº 10201/2017
2017

Determina a elaboração do Programa
Especial da Albufeira de CrestumaLever (PEACL)

Diário da república 45- Declaração de Retificação nº
2017
42/2017

Retifica a Declaração de Retificação n.º
36-A/2017, de 30 de outubro, da
Presidência do Conselho de Ministros,
que retifica o Decreto-Lei n.º 111-B/2017,
de 31 de agosto, do Planeamento e das
Infraestruturas, que procede à nona
alteração ao Código dos Con

Diário da República 46Portaria nº 365/2017
2017

Regulamenta o Serviço Público de
Notificações Eletrónicas (SPNE)
associado à morada única digital,
previsto no Decreto-Lei n.º 93/2017,
de 1 de agosto

Diário da República 47Decreto-Lei nº 152-B/2017
2017

Altera o regime jurídico da avaliação de
impacte ambiental dos projetos públicos
e privados suscetíveis de produzirem
efeitos significativos no ambiente,
transpondo a Diretiva n.º 2014/52/UE

Diário da República 48- I. Portaria nº 379/2017
2017
II. Portaria nº 380/2017

I. Fixa o valor médio de construção por
metro quadrado, para efeitos do artigo
39º do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis, a vigorar no ano de 2018
II. Regula a tramitação eletrónica dos
processos nos tribunais administrativos
de círculo, nos tribunais tributários, nos
tribunais centrais administrativos e no
Supremo Tribunal Administrativo

27-11-2017 a 30-11-2017

04-12-2017 a 07-12-2017

11-12-2017 a 15-12-2017

18-12-2017 a 22-12-2017

26-12-2017 a 29-12-2017

Diário da República 49Lei nº 114/2017
2017

02-01-2018 a 05-01-2018

Diário da República 01- Não foi publicada legislação
2018
em matéria urbanística

08-01-2018 a 12-01-2018

Diário da República 02Despacho nº 443-A/2018
2018

15-01-2018 a 19-01-2018

Diário da República 03- Não foi publicada legislação
2018
em matéria urbanística

22-01-2018 a 26-01-2018

Diário da República 04- Não foi publicada legislação
2018
em matéria urbanística

29-01-2018 a 02-02-2018

Diário da República 05- Não foi publicada legislação
2018
em matéria urbanística

Município de Gondomar, 02 de fevereiro de 2018

O Dirigente Intermédio de 3º grau,
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Orçamento do Estado para 2018

Homologa o Regulamento do Plano
Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios (PMDFCI)

Setor de Equipamento

RELATÓRIO ATIVIDADES PARQUE AUTOMÓVEL
Novembro/Dezembro2017 e Janeiro/2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

EQUIPAMENTO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE
SERVIÇO PRESTADO

02/11/2017 a 05/01/2018
17/01/2018 a 24/01/2018

Máquina Giratória
Camião

Desaterro para alargamento da Avenida de
Melhoria das vias de comunicação
Feysin (Pé-de-Moura) - Lomba

08/01/2018 a 16/01/2018

Máquina Giratória

Desaterro para alargamento da Rua Nova da
Melhoria das vias de comunicação
Chieira (Esposade), Foz do Sousa

25/01/2018 a 31/01/2018

Máquina Giratória
Camião

Abertura de vala para colocação de coletor de
Melhoria na rede de condução de águas
drenagem de águas pluviais na Rua Rio Ferreira
pluviais.
(S. Pedro da Cova)

Autocarros

Protagonização de várias iniciativas de
133 Cedências autocarros para levar a efeito índole social, cultural e pedagógica
vários programas organizados pela Câmara
direcionadas às crianças, jovens e idosos
do Município.

01/11/2017 a 31/01/2018

Autocarros

Proporcionar aos alunos alargamento dos
26 Cedências de autocarros a Instituições de
conhecimentos através de "visitas
Ensino
culturais".

01/11/2017 a 31/01/2018

Autocarros

09 Cedências de autocarros a Associações Participação Autárquica nas deslocações
Folclóricas e Musicais
aos locais de atuação.

01/11/2017 a 31/01/2018

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

Setor de Equipamento

01/11/2017 a 31/01/2018

Autocarros

42 Cedências de autocarros a Instituições Colaboração
Autárquica
para
a
Desportivas
participação nas atividades desportivas

01/11/2017 a 31/01/2018

Autocarros

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

01/11/2017 a 31/01/2018

Autocarros

29 Cedências de autocarros a Instituições Apoio Autárquico no desenvolvimento de
Sociais, Culturais e Recreativas
ações sociais, culturais e recreativas.

01/11/2017 a 31/01/2018

Autocarros

Colaboração Autárquica na realização de
07 Cedências de autocarros a Instituições várias eventos, passeios e convivios a
Instituições diversas.

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

GABINETE DE PLANEAMENTO E SIG
PERIODO
REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO DA
ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU
SERVIÇO PRESTADO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Pareceres de processos, Informações
Internas, Certidões, Audiências aos
Municipes.
Públicação em Diário da República da
Alteração do Plano Diretor Municipal
(PDM) DR 2ª série nº 59 de 23 de março de
2017

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

Planos Municipais de
Ordenamento do
Território (PMOT's)

Informação ao abrigo dos PMOT's. Plano
Diretor Municipal, Plano de Pormenor das
Pedreiras-Triana, Plano de Pormenor de
Boialvo e Plano de Ordenamento da
Albufeira de Crestuma-Lever.

Alteração do Plano Diretor Municipal
(PDM) - Discussão Pública - Proposta, em
deliberação de câmara a 30 de agosto de
2017. Período de Discussão Pública de 10
de outubro a 21 de novembro de 2017,
conforme publicação em DR 2ª série nº189
de 29 de setembro de 2017.
A Assembleia de Câmara realizada a 28 de
dezembro de 2017, aprovou a proposta de
Alteração ao Regulamento do PDM de
Gondomar. Aguarda-se publicação em
Diário da Républica.

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

Estudos e
Acessibilidades

Informações no âmbito das
Estruturantes e Linha do Metro.

Pareceres de processos, Informações
Internas, Certidões, Audiências aos
Municipes.

Sistema de Informação
No âmbito da Cartografia e SIG.
Geográfica

Atualizações dos dados georeferênciados.

Sistema de Informação
Aplicação EPL, GU e WEB.
Geográfica

Gestão de toda a informação geográfica
das aplicações de emissão de plantas,
gestão urbanística e webPDM e webEPL
para a nova plataforma das aplicações. E
atualização da base de dados geográfica.
Preparação de dados para introdução
numa nova Plataforma SIG.

Bases de Dados

No âmbito dos PMOT's

Gabinete de Estudos Estratégicos

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

Via

Colaboração com outros Setor Património
Setores do Municipio
Gabinete de Apoio à Presidência

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.
Colaboração na elaboração do Processo de
Candidatura ao Projeto "Intercetor de Rio
Tinto".
Fornecimento de elementos no âmbito da
Toponímia.
Colaboração na elaboração de informações
e trabalhos de diferentes áreas.

Divisão de Desenvolvimento Económico

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

Análise de loteamento de Valchão para
futura Zona Industrial. Estudos de possiveis
Zonas Industriais de acordo com o PDM.

Preparação dos elementos geográficos para
SIG - Sistemas de
Participação no grupo de trabalho no
disponibilização à AMP. Acompanhamento
Informação Geográfica âmbito da AMP.
do processo.
Participação no grupo de trabalho do
Parque das Serras do projecto "Parque das Serras do Porto",
Acompanhamento do processo.
Porto
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.
Elaboração das ARUs e ORUs
Publicação em Diário da Republica 2ª série
nº94 de 16 de maio de 2017, delimitação
das Áreas de Reabilitação Urbana da Rua d.
Afonso Henriques, de Rio Tinto, de S. Pedro
da da Cova e Fânzeres, do Vinhal, de S.
Cosme e Valbom, das Margens do
Douro/Atães e margens do Douro/Lixa.

1 de novembro a 31dezembro de
2017 e 1 a 31 de janeiro de 2018

Áreas de Reabilitação
Urbana - ARUs

O/A responsável

Delimitação das ARUs e ORUs

Aprovação da delimitação de 7 áreas de
reabilitação urbana para o minicipio de
Gondomar, pelo Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana.
ORU S. Cosme e Valbom - 1ª Fase:
Caraterização; 2ª Fase: Análise e
Diagnóstico. 3ª Fase: Proposta. Análise e
acompanhamento
do
processo
de
elaboração do estudo.
ORU de S. Pedro da Cova e Fânzeres - 1ª
Fase: Caraterização; 2ª Fase: Análise e
Diagnóstico. 3ª Fase: Proposta. Análise e
acompanhamento
do
processo
de
elaboração do estudo.
ORU da Rua D. Afonso Henriques- 1ª Fase:
Caraterização; 2ª Fase: Análise e
Diagnóstico; 3ª Fase: Proposta. Análise e
acompanhamento
do
processo
de
elaboração do estudo.
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Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2017 a Janeiro 2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de Apoio à Escolas EB1, Centros Escolares e
2018
Jardins de Infância

Manutenção de equipamentos
informáticos (computadores,
Reparação dos equipamentos informáticos das escolas EB1 e
monitores, impressoras, quadros
Jardins-de-infância
interativos) e de infraestruturas de rede
de comunicações

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Apoio aos utilizadores
2018

Apoio aos utilizadores para a correta
utilização dos equipamentos e
aplicações disponíveis

Melhor utilização dos equipamentos e aplicações pelos mais
de 450 utilizadores

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de Atualização do software de sistemas e
2018
aplicacionais

Assegurar que são instaladas todas as
atualizações de software disponíveis
pelos fabricantes (atualizações de
segurança, patchs de correção,
firmware, novas versões de aplicativos
ou de software aplicacional)

Software atualizado

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Segurança de dados
2018

Gestão e controlo das cópias de
segurança dos diversos sistemas
informáticos

Proteção dos dados do Município.
Reposição de ficheiros sempre que solicitado pelos
utilizadores

Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2017 a Janeiro 2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Comunicações de voz e dados
2018

Manutenção dos equipamentos de
comunicação de voz e de dados
disperso por todos os edifícios onde
estão instalados Serviços Municipais;

Identificação das anomalias nos equipamentos de voz e de
dados e proceder à sua reparação recorrendo, se necessário,
ao prestador do serviço de comunicações eletrónicas ou ao
prestador do serviço de manutenção de equipamentos;

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de Atualização versões do sistema operativo e
2018
office

Atualização da versão do sistema
operativo Microsoft para a versão
Microsoft Windows 10 e Microsoft
Office para a versão Microsoft Office
2016

Atualização dos computadores de diversos Serviços

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Correção da base de dados de entidades
2018

Correção de entidades: retificando
nomes, moradas, códigos postais,
números de contribuinte, etc.,
adicionando país, eliminando
duplicados ou desativando entidades

Corrigidas mais de 350 entidades.

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Envio de ficheiros de cobrança para a SIBS
2018

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
contraordenações de transito.

Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2017 a Janeiro 2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Elaboração de documentação técnica
2018

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/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Publicar editais no site do Município
2018

Publicitar no site do Município, na área Disponibilizados editais dos Serviços: DGU, DRCMA; DMTGO,
Balcão Virtual os editais e atas dos
DOM, GOA e de atas e editais da Câmara e Assembleia
diferentes Serviços
Municipal

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Manutenção do parque informático
2018

A manutenção preventiva visa aumenta a longevidade dos
- Manutenção preventiva e curativa dos
equipamentos, nos mais antigos são realizados todos os
equipamentos do parque informático
upgrades que permitam aumentar a performance e
(computadores, monitores, scanners,
desempenho dos equipamentos.
impressoras, fotocopiadores, etc.);
Substituição de equipamentos obsoletos.

Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2017 a Janeiro 2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Cumprimento da legislação que determina
que todos os processos de obras particulares
1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de que necessitem de parecer de entidades
2018
externas sejam submetidos diretamente à
CCDR-N em formato digital através do Portal
Autárquico

Manutenção da ligação da aplicação
SPO ao Portal Autárquico (Sistema de
informação do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação)

Submissão digital, através do SPO, dos processos de obras
particulares que necessitam de consulta às entidades
externas.

Envio digital dos questionários estáticos Q3
1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de (obras de edificação ou demolição), Q4
2018
(obras concluídas) e Q6 (alteração de
utilização) mensalmente para o INE

Envio de dados estatísticos para o INE
relativos às licenças de construção, de
utilização e de alteração de utilização
emitidas mensalmente pela Câmara
Municipal de Gondomar. Este envio
deve ser efetuado 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)

Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2017 a Janeiro 2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Manutenção de sistemas e infraestruturas
2018

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de Bibliotecas Escolares - integração no
2018
catalogo coletivo - Formação

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de Software de ocorrências na via publica
2018
(MyCity)

BREVE DESCRIÇÃO

Atualização da versão dos sistemas
operativos Microsoft e Linux na
plataforma de servidores

Promoção e realização de ações
formação relativas à utilização da
aplicação GIB - Gestão Integrada de
Bibliotecas
-Monitorização da operacionalidade da
aplicação.
- Especificação de novas
funcionalidades a incluir na aplicação
(Juntas de Freguesia)

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

- Continuação do processo de migração da plataforma
tecnológica de servidores para a versão Microsoft Windows
Server 2012 R2;
- Continuação do processo de virtualização da infraestrutura
tecnológica Municipal: Instalação e configuração e
virtualização dos servidores de ficheiros, bases de dados, SIG,
serviços online, intranet.
Ações de formação destinadas aos técnicos das Bibliotecas
Escolares do Município que operam com a plataforma

- App a sincronizar com backoffice da aplicação; integração
com MGD a funcionar.
- novas funcionalidades em fase de desenvolvimento/teste

Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2017 a Janeiro 2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Espaços Cidadão de Rio Tinto e Gondomar
2018

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
Sistema de Videovigilância florestal
2018

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de MyUrb - Construtor de processos de
2018
Urbanismo (atendimento)

BREVE DESCRIÇÃO
Manutenção da infraestrutura de
comunicações eletrónicas do espaço
cidadão;
- Disponibilização de acesso às
aplicações de tesouraria e emissão de
faturas/guias de receita;
- Apoio aos utilizadores
Monitorização do sistema de
videovigilância florestas
- Coordenação da execução do processo
de instalação e configuração da
aplicação;
- Elaboração requerimentos em
formato PDF editável.
- Verificação da realização das
alterações solicitadas (pelo DGU) à
configuração da arvore de processos
- Definição de requisitos para
integração da plataforma com o ERP
Municipal

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Espaço cidadão a funcionar

Sistema a funcionar sem constrangimentos detetados

- Plataforma em produção, integrada no MyNet atendimento
e Serviços Online
- Construção/configuração de novos
procedimentos/requerimentos elaborados, de acordo com as
especificações dos técnicos de Urbanismo

Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2017 a Janeiro 2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
MyNet - Balcão Único de atendimento
2018

- Coordenação da execução do processo
de instalação e configuração da
aplicação;
- Criação/configuração de 94
procedimentos de atendimento;
- Elaboração requerimentos em
formato PDF editável.

- Plataforma em produção
- Construção/configuração de novos
procedimentos/requerimentos de atendimento, elaborados,
de acordo com as especificações dos técnicos dos serviços,
todos os requerimentos com as respetivas normas
instrutórias, em formato PDF editável, bem como os demais
documentos de apoio.

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
MyNet - Balcão Único de atendimento
2018

- Preparação e disponibilização aos
utilizadores de ambientes de testes do
MyNet BU atendimento;
- Formação dos utilizadores.

- Plataformas de teste disponibilizadas aos utilizadores;
- Configuração dos utilizadores para acesso à plataforma;
- Realização de sessões de formação individuais no MyNet e
MyUrb

1/Novembro 2017 a 31/Janeiro de
MyNet - Serviços OnLine
2018

Disponibilização na internet da
- Plataforma disponível desde o dia 1/Setembro.
plataforma de serviços online do
Município de Gondomar, integrada do - Disponíveis 119 procedimentos disponíveis e um conjunto
site do institucional, incluindo a emissão de manuais de utilizador da plataforma
de plantas online

Gabinete de Tecnologias da Informação / Novembro 2017 a Janeiro 2018
PERIODO REALIZAÇÃO/PRESTAÇÃO
DA ATIVIDADE/SERVIÇO

ATIVIDADE OU SERVIÇO PRESTADO

BREVE DESCRIÇÃO

Instalação e configuração de novos
equipamentos multifunções nas 7
1/Agosto a 31/Setembro de 2017 Multifunções - Piscinas e Casas da Juventude
piscinas Municipais, 3 Casas da
Juventude e Quinta do Passal

1/Junho a 30/Outubro de 2017

IMPACTO/RESULTADO DA ATIVIDADE/SERVIÇO PRESTADO

Equipamentos em funcionamento

Instalação e configuração de
equipamentos para disponibilização de
Rede Wi-fi para acesso à internet do publico
- Infraestrutura em fase final de instalação e configuração
acesso Wi-Fi à internet ao público nos
locais de atendimento (23 edifícios)

