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2ª Fase da Zona Industrial Concluída
A 2ª fase da Zona Industrial está concluída. O espaço contempla 10 novos 
lotes, onde se vão instalar novas empresas, potenciando assim a criação  de 
novos postos de trabalho. Trata-se portanto de um investimento com retorno 
já aguardado pelos empresários locais.

Conclusão das Empreitadas de Requalificação das Estra-
das Municipais dos Piquinhos e Glória
Foram concluídos os trabalhos de requalificação das Estradas Municipais dos 
Piquinhos em São Pedro e Glória em Santo Espírito. A intervenção ficou a car-
go das empresas Tecnovia Açores Sociedade de Empreitadas SA e Somague 
Ediçor Engenharia SA e contemplou o alargamento de todo o troço, apli-
cação de um novo tapete de asfalto, assim como a implementação da rede 
de drenagem das vias.

Adjudicação da Empreitada de Construção de Passeios, 
Drenagem, Sinalização e Vedação do Caminho Munici-
pal do Ginjal
No inicio de setembro foi assinado o contrato da adjudicação da Empreitada 
de Construção dos passeios, drenagem, sinalização e vedação do Caminho 
do Ginjal à Empresa Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas. O prazo 
de execução da obra está apontado para 210 dias.

Foi expedido um contentor marítimo de 40 pés para a Sociedade 
Ponto Verde, entidade que organiza e gere a retoma e valorização 
dos resíduos de embalagens em Portugal, com um total de 19.960 
Kg de papel/cartão, através do parceiro Transinsular-Transportes 
Marítimos Insulares SA. Neste momento, já se encontram carregados 
e a aguardar exportação, dois contentores de 20 pés com plástico/ 
metal para a AMISM e vidro para a Sociedade Ponto Verde.
O município congratula, uma vez mais, a adesão da população à 
recolha seletiva de resíduos no concelho

Exportação do Contentor de Papel/Cartão

Novo Horário de Funcionamento - Serviços Municipais
Informa-se a todos os Munícipes, que desde o dia 30 de setembro, inclu-
sive, os serviços da Câmara Municipal respeitarão os seguintes horários:

Serviços Operacionais da Divisão de Obras 
- 8H00 - 12H00/13H00 - 17H00;

Serviços da Divisão Administrativa e Financeira 
- 8H30 - 12H30/13H30 - 17H30;

Serviços de Ambiente e Protecção Civil 
- 8H30 - 12H30/13H30 - 17H30; 

Controle dos Pagamentos em Atraso - Agosto 2013

Em conformidade com o disposto na Lei dos Compromissos e Pagamentos 
em Atraso (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, os Municí-
pios são obrigados a reportar a evolução dos pagamentos em atraso decor-
rentes do incumprimento de compromissos assumidos, qualquer que seja a 
sua forma, à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Neste seguimento, e com referencia a 31 de agosto de 2013, o Município de 
Vila do Porto informou a DGAL que não tem pagamentos em atraso.

Município finaliza revisão de Norma de Controlo Interno
Estão em fase de conclusão os trabalhos conducentes à revisão da norma de 
controlo interno da Câmara Municipal de Vila do Porto.

A Norma de Controlo Interno é um documento previsto no Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-lei n.º 54-A/99, 
de 22 de fevereiro, que visa operacionalizar os princípios de controlo das op-
erações financeiras, disponibilização de informação correta para os órgãos 
autárquicos e demais instituições do espetro público regional e nacional, 
através de fluxos de informação e procedimentos de controlo suscetíveis de 
contribuir para o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e efi-
ciente, em respeito pela mais racional utilização das dotações orçamentais e 
melhor gestão de tesouraria, melhor uniformização dos critérios de previsão e 
melhor disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada 
autarquia local.

Esteve subjacente à elaboração deste documento, a preocupação com a 
modernização administrativa e economia de recursos.

A anterior norma de controlo interno estava em vigor desde janeiro de 2002.


