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Festas de São João 2013
Este ano as Festas de São João irão decorrer de 21 a 24 de junho, no
Jardim Municipal.
O programa será divulgado brevemente.
Prazo de Pagamento a Fornecedores
O quadro já publicado pela DGAL
de Prazo Médio de Pagamento a
Fornecedores, que engloba 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 importante, que na conjuntura atual,
reflete um indicador positivo.

Apoio à Habitação Degradada
Da primeira fase de candidaturas ao Apoio Municipal à Recuperação
de Habitações Degradadas de Estratos Sociais Desfavorecidos, resultou a aprovação de 40 processos de obras, com montante máximo
de apoio no valor de 2546,25€. Os pedidos de apoio recaem principalmente sobre a conservação de coberturas, substituição de portas
e janelas e construção de instalações sanitárias. A segunda fase de
candidaturas decorre entre 1 e 30 de Junho de 2013.

Finalização da Obra “Remodelação das redes de abastecimento de águas de Vila do Porto”
Seguem a bom ritmo os trabalhos de conclusão da obra de “Remodelação da rede de abastecimento de água de Vila do Porto”.
Neste momento, além da colocação do novo mobiliário urbano
(papeleiras), decorrem os serviços de finalização dos passeios da Rua
Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda, Rua Hudson e Bairro Novo da
Lomba. Para breve está igualmente agendada a colocação da nova
sinalização de trânsito horizontal e vertical, em todas as vias interven-

Obras de Ampliação do CAMAC
O Centro de Acolhimento Municipal de Animais de Companhia está
a sofrer obras de ampliação com vista a melhorar as condições de
trabalho e bem estar dos animais.
Os trabalhos contemplam ampliação de um espaço com dois objetivos: uma área onde os animais mais novos e sociáveis poderão ficar
à vontade durante o dia e a noite, diminuindo o número de animais
por cela de 2 para 1, para que possam ficar com melhores condições
e uma divisão que irá ser utilizada para sequestros de animais com
suspeita de raiva, animais agressivos.

Assinatura de Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo
No passado dia 24 de abril decorreu a assinatura do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para apoio à participação da equipa do piloto João Lourenço
Silva no Campeonato Regional de Rally
,bem como na Taça de Rally de Santa Maria
e de São Miguel. O referido apoio justificase atendendo a que o mesmo irá participar
em provas nas diferentes ilhas, sendo uma
das condições a utilização da imagem de
promoção da ilha nas viaturas com que irá
concorrer.

A Escola saiu À Rua
Na passada sexta-feira, dia 24 de maio, todos os alunos do Pré-escolar
sairam à rua para disfrutar da atividade que decorreu no Jardim Municipal, programada pelo respetivo Departamento escolar.
As crianças foram divididas por diversas estações, entre elas: pinturas
faciais, história e desenho, modelagem e pintura.
A iniciativa promove a socialização e a troca de experiências entre os
Jardins de Infância e os meninos, mostrando que o Pré - escolar tem
uma importância relevante para o desenvolvimento da criança.

