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Pagamentos em atraso - 1º Semestre

O Município de Vila do Porto terminou o 1º semestre de 2013
sem quaisquer pagamentos em atraso, de acordo com a Lei
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. A LCPA, aprovada pela Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro num contexto de
assistência financeira externa despoletada pela grave crise
financeira que atravessa o país, veio estabelecer as regras
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em
atrasos das entidades públicas. Esta lei prevê que os compromissos assumidos pelas autarquias sejam considerados pagamentos em atraso quando após 90 dias sobre a data da assunção de um determinado compromisso, independentemente
da sua natureza, ainda não tenha ocorrido o seu pagamento.
CMVP finaliza revisão de Norma de Controlo Interno

Estão em fase de conclusão os trabalhos conducentes à revisão
da norma de controlo interno da CMVP. O 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 operações financeiras,
disponibilização de informação correta para os órgãos autárquicos e demais instituições públicas regionais e nacionais, através de
fluxos de informação e procedimentos de controlo suscetíveis de
contribuir para o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, 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.
Plano de Coordenação VII Festival Maia Folk

Pela primeira vez o Festival Maia
Folk contou com um plano de coordenação que visa mobilizar todos os meios necessários para garantir uma resposta eficaz em caso
de emergência ou de acidente.
A operação esteve em vigor durante todo o festival não se registando nenhuma ocorrência que
obrigasse o desencadeamento dos
procedimentos vigentes no plano.

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.

Cagarrinhos Ativos - Férias de Verão

Decorreu de 22 a 26 de julho a edição de Verão dos
Cagarrinhos Ativos que contou com 42 crianças inscritas. Nesta edição os participantes tiveram atividades no
Complexo Desportivo, entre elas voleibol, natação, futebol e passaram também pela Biblioteca Municipal onde
se desenvolveram atividades diferentes a cada dia.
A organização desta edição esteve a cargo dos Professores Aléxio
Puim, Henrique melo e João Batista e da Dra. Daniela Moutinho.

Renovação e implementação de equipamentos de proteção e combate a incêndio
De acordo com as normativas vigentes em Portugal, o Município de
Vila do Porto, irá renovar todos os equipamentos coletivos de combate a incêndio (extintores e sinalização de emergência) de todas as
escolas do 1º ciclo do concelho.
A frota municipal irá também ser dotada de equipamentos novos e
kit’s de primeiros socorros, num total de 20 máquinas e viaturas

