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Publicação de Informação Municipal 
A Comunicação entre o Município de Vila do Porto e a população da Ilha de Santa Maria é uma obrigação e uma preocupação constante para a Autarquia. 
Esta publicação trimestral de Informação Municipal será distribuída por via postal e de forma gratuita a todos os munícipes e, permitirá transmitir os assuntos e 
atividades municipais que se revelarem de maior in¬teresse para a nossa comunidade.
Também englobado neste projeto de comunicação, estará disponível por via eletrónica uma publicação mensal e outra pontual para divulgação e informação 
da atividade municipal.

INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Ações de Sensibilização
De modo a continuar a incentivar para a prática da reciclagem e 
para a proteção do ambiente, o Município promoveu diversas ações 
de sensibilização junto dos alunos de todas as escolas do concelho.

Novo Procedimento de Faturação de Águas

Desde março de 2012 que o Município de Vila do Porto adotou um novo pro-
cedimento de faturação de águas introduzindo novos meios de pagamento e 
novos postos de cobrança. A alteração foi feita a pensar em toda a população, 
com o objetivo de modernizar e proporcionar mais facilidades de pagamento 
através de meios eletrónicos, criando um posto de pagamento por Freguesia. 
A sua fatura de água pode agora ser paga por multibanco, débito direto 
bancário na Tesouraria Municipal, minimercado Clotilde, minimercado Soll 
Nascente e RIAC de Santo Espírito e Vila do Porto. Para mais informações 
poderá aceder à página internet do Município em www.cm-viladoporto.pt.

Empresa Municipal - SDMSA
A empresa municipal, SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Munici-
pal de Santa Maria, EEM concluiu no passado mês de março a construção 
de dois campos de ténis no Complexo Desportivo de Santa Maria, encon-
trando-se os mesmos abertos ao público desde do dia 10 do mesmo mês. 
Em curso está a repavimentação de diversas estradas munici-
pais: Santana, Ginjal, Bairro Novo da Lomba, Rua do Norte, Brejo de 
Baixo, Estrada de Malbusca, Feiteirinha, Estrada do Norte e Forno. 

Recolha Seletiva de Resíduos
A recolha seletiva de resíduos na ilha de Santa Maria é agora uma re-
alidade e revelou um balanço positivo neste primeiro trimestre. A boa 
adesão e empenho da população já contribuiu para a reciclagem de 4 
toneladas de plástico e metal, 3 toneladas de papel e 2 toneladas de vidro. 
Use o seu Ecoponto por um ambiente melhor!

Protocolo de Cooperação entre o Município 
e Transinsular SA
O Município de Vila do Porto, representado pelo seu Presidente em Exer-
cício, Roberto Furtado Lima de Sousa e a Transinsular, representada pelo 
Eng. José Stock da Cunha e pelo Dr. Caetano Costa Macedo, assinaram 
no passado dia 7 de março de 2012 um protocolo que visa a colaboração 
entre as partes no domínio Ambiental, Cultural, Desportivo e Económico, 
visando o transporte gratuito dos resíduos  recicláveis recolhidos na ilha 
e dos equipamentos para organização de eventos culturais e turísticos.

Campo de Ténis Brejo de Baixo

Futuro Estacionamento da Biblioteca MuncipalForte de São Brás

Projetos Municipais
O Município de Vila do Porto deu seguimento aos projetos iniciados em 2011 
e iniciou  outros de importante relevo, entre estes a manutenção de estra-
das municipais, colocando nova sinalização horizontal e vertical e limpeza de 
valetas e bermas. Em fase de finalização está a requalificação do forte de São 
Brás com nova pintura,  colocação da calçada  e novas espécies arbóreas.

Estrada Municipal Praia - Fonte Jordão



Cultura
O desenvolvimento cultural também faz parte dos objetivos do 
Município de Vila do Porto, por tal e durante este primeiro trimes-
tre de 2012, a CMVP apoiou e promoveu diversos eventos culturais.

Visitas ao Canil Municipal
Desde janeiro, o canil municipal, recebe todas as sex-
tas feiras visitas de turmas das Escolas Primárias de toda a ilha.
A iniciativa conta com o apoio do Município e visa não só permitir às crianças 
a aproximação aos animais, como também incentivar à adoção e sensibilizar 
para os princípios e cuidados que se deve ter com os animais domésticos. 

Site da Junta de Freguesia de Vila do Porto
A Junta de Freguesia de Vila do Porto lançou a sua página da internet, sendo 
assim a primeira freguesia da ilha a utilizar a plataforma online cedida pela 
Câmara Municipal de Vila do Porto a todas as freguesias do concelho. O site 
disponibiliza um conjunto de serviços e poderá assim aceder a informações e 
notícias sobre Vila do Porto.

Visite o site no endereço: www.jf-viladoporto.com

Dia Mundial da Proteção Civil
O Serviço Municipal de Proteção Civil, em parceria com os Bombeiros Volun-
tários de Santa Maria, assinalou o Dia Mundial da Proteção Civil, com uma  ativ-
idade que consistiu na abertura das portas do Quartel dos BVSM à população, 
para visita e conhecimento das instalações e do dia-a-dia dos soldados da paz.

Torneio da Amizade de Futebol 11
O Município de Vila do Porto promoveu no passado mês de fevereiro um torneio 
sénior masculino de futebol 11, que contou com a participação de seis equipas. 
Os últimos investimentos na Iluminação do campo sintético e construção 
de dois campos de ténis são um excelente contributo para a promoção 
do desporto como uma forma saudável de ocupação de tempos livres.

Boletim Municipal  - 2011
Já está disponivel a edição de 2011 
do Boletim Municipal de Vila do 
Porto. 
 
 
Poderá consultar a nova edição no 
site do municipio através do link:

 www.cm-viladoporto.pt

Desfile de Carnaval 2011 Matiné de Carnaval do Clube Ana

Concertos Didáticos Concertos Didáticos

“Dia de Amigos” - Biblioteca Municipal Curso História dos Açores I

Dia da Amizade - Biblioteca Municipal

“Dia dos Amigos” - Complexo Desportivo

 Município de Vila do Porto - Contactos:

Tel. 296 820 000 | Fax 296 820 009 |E-Mail geral@cm-viladoporto.pt |Site www.cm-viladoporto.pt |Facebook http://www.facebook.com/municipioviladoporto 
Morada Largo Nossa Senhora da Conceição 9580-539 Vila do Porto Santa Maria - Açores - Portugal  

Horário de Funcionamento
Expediente 2ª Feira a 6ª Feira - 08:30 ao 12:30 - 13:30 às 16:30   

Gabinete de Apoio 2ª Feira a 6ª Feira - 09:00 ao 12:30 - 14:00 às 17:30 | Tel.: directo : 296 820 001 | E-mail: gabapoio@cm-viladoporto.pt 
Gabinete Técnico Fiscalização - Atendimento ao público 3ª Feira - 09:30 ao 12:30 5ª Feira - 14:30 às 16:30 | Tel.: directo : 296 820 157
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