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Obras Municipais - fase de finalização
O Centro de Acolhimento Municipal de Animais de Companhia sofreu re-
centemente obras de ampliação por forma a dar melhores condições de bem 
estar aos animais. Neste momento está em fase de conclusão, aguardando 
a colocação de portas e janelas. A obra nas escadas da Praia Formosa, uma 
intervenção necessária após os estragos causados pelo mau tempo, está tam-
bém em fase de conclusão. Os trabalhos realizados nas ruas de Vila do Porto 
no âmbito da empreitada de remodelação do saneamento básico estão igual-
mente em fase de conclusão, decorrendo neste momento os trabalhos de 
colocação da sinalização de trânsito e mobiliário urbano.

Prazo de pagamentos a 
fornecedores
O quadro já publicado pela 
DGAL de Prazo Médio de Paga-
mento a Fornecedores, que en-
globa os 301 Municípios, indica 
que o Município de Vila do Porto 
faz parte de um reduzido grupo 
de 20 câmaras que levam, em 
média, menos de 10 dias a pagar 
aos seus fornecedores, para além 
de ter reduzido o seu prazo de 
pagamento de 2011 para 2012. 
Este é sem dúvida um aspeto im-
portante, que na conjuntura atu-
al, reflete um indicador positivo.

Assinatura de Protocolo entre Empresa Municipal e a 
Direção Regional do Desporto
Em abril decorreu no Salão Nobre dos Passos do Concelho a cerimónia de 
assinatura do Protocolo de utilização do Complexo Desportivo de Santa Maria 
por parte da Direção Regional do  Desporto.
O protocolo visa suportar parte (cerca de 50% pela tabela em vigor na em-
presa municipal) das despesas da utilização que é efetuada pelos Clubes e 
Associações locais, quer para treino bem como para competição. A parte 
restante é assumida diretamente pelo Município através do pagamento à em-
presa municipal. 

Otimização dos Circuitos da Recolha de Resíduos                  
Indiferenciados

Delegação de Competências -Juntas de Freguesia
No dia 3 de abril, foram assinados os documentos da delegação de com-
petências das cinco Juntas de Freguesia do Concelho de Vila do Porto.
Dentro do princípio da delegação de competências estão previstos vários em-
preendimentos que envolvem manutenção de arruamentos, valetas e pas-
seios, conservação e limpeza de espaços públicos, conservação de estradas e 
caminhos municipais, entre muitos outros.
Este ano e para o cumprimento da delegação foi atribuído um montante total 
de 175.000 euros distribuído pelas 5 freguesias.

Recolha das zonas balneares - entre as 08H00 e as 16H00
2ª feira - Maia, São Lourenço, Praia Formosa e Anjos;
4ª feira - Praia Formosa e Anjos;
5ª feira - Maia e São Lourenço.

www.exploresantamaria.pt



 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

wwww.exploresantamaria.pt

No dia 18 de Junho de 2013, 
decorreram as cerimónias de 
hasteamento da Bandeira Azul 
nas zonas balneares a cargo da 
autarquia: Anjos e Praia Formosa. 
Mais uma vez estas duas zonas 
balneares demonstraram que 
reúnem todas as condições ambi-
entais para receber esta bandeira. 
A zona Balnear da Praia Formosa 
recebeu igualmente o galardão 
“Praia com qualidade de Ouro” 
devido às excelentes condições 
da água.

Hasteamento da Bandeira Azul 2013 

Conferência “Geodiversi-
dade e Património Geológico

Promovida no âmbito do Programa 
Bandeira Azul 2013, numa organização 
do Município e colaboração do Geop-
arque Açores, decorreu em abril, na 
Biblioteca Municipal, uma conferência 
proferida pelo Prof. Doutor João Carlos 
Nunes. O representante do Geoparque 
Açores explicou detalhadamente o 
quão rico é o arquipélago geologica-
mente, lembrando que todas as ilhas 
e em particular Santa Maria tem uma 
riqueza natural e contributo geológico 
que marcam a diferença.

Estatística da Recolha Seletiva - 2º Trimestre de 2013
No 2º trimestre de 2013 foram recolhidos 17000kg de resíduos recic-
láveis. O plástico e metal registaram o valor mais elevado, totalizando 
47%, seguindo-se o papel e cartão com cerca de 30% e o vidro com 
o valor mais baixo de 23%.

Eventos e Festividades

Cagarrinhos Ativos

Escola Saiu à RuaFeira Quinhentista

Cagarrinhos Ativos

Dia Mundial da CriançaDia Mundial da Criança

Encontro das Escolinhas do DesportoFeira do Livro

Festas de São João 2013Festas de São João 2013

Exposição Fotográfica Pepe Brix

X Santa Maria Blues e VII Maia Folk - Julho Primeira fase de Apoio Municipal à Recuperação de Ha- 
bitações Degradadas

Da primeira fase de candidaturas ao Apoio Municipal à Recuperação de Hab-
itações Degradadas de Estratos Sociais Desfavorecidos, resultou a aprovação 
de 40 processos de obras, com montante máximo de apoio no valor de 
2546,25€. 
Esta ajuda é da máxima importância uma vez que procura resolver situações 
de carência nas habitações, dotando-as de condições mínimas de habitabili-
dade e evitando a degradação continuada das mesmas.
Os pedidos de apoio recaem principalmente sobre a conservação de cober-
turas, substituição de portas e janelas e construção de instalações sanitárias. 
A segunda fase de candidaturas terminou a 30 de junho, estando estas em 
processo de análise.
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