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Delegação de Competências - Juntas de Freguesia
A 15 de abril de 2014, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, foram
assinados os acordos de execução da delegação de competências
das cinco Juntas de Freguesia do Concelho.
Foi atribuído um montante total de 165 000 euros, distribuídos pelas
freguesias e que se destinam a trabalhos como: gerir e assegurar a
manutenção de espaços verdes, assegurar a limpeza das vias e espaços público, sargetas e sumidouros, manter e reparar o mobiliário
urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que seja
objeto de concessão, entre outros.

Projeto de execução da pavimentação e drenagem pluvial da Rua de São Domingos
Atendendo a que a intervenção na Rua de São Domingos
implica,além da execução da
pavimentação, o correcto encaminhamento das águas pluviais foi aprovada na reúnião de
câmara do passado dia 31 de
Março a contratação da aquisição
de serviços designada em título, à
empresa Ecoserviços – Gestão de
Sistemas Ecológicos, Lda., pelo
valor de 4.580,00 € (quatro mil
quinhentos e oitenta euros).

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo
– Clube Escolar
No dia 2 de Abril foi assinado o
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o
Clube Desportivo Escolar no valor
de 7070€ (sete mil e setenta euros), sendo 4 570€ para a atividade competitiva regular, 900€
para os núcleos de lazer e atividades de regularidade pontual e
ainda 1600€ para apoio à participação no Campeonato nacional
da 3ª.Divisão.

Cagarrinhos Ativos - Férias da Páscoa

Passeio de BTT - Páscoa

De 7 a 11 de abril, cerca de 50 crianças incorporaram, por mais uma
vez, a iniciativa do Município de Vila do Porto e do Serviço de Desporto de Santa Maria, Cagarrinhos Ativos - Férias da Páscoa. Este conjunto de atividades teve duas componentes, uma desportiva, realizada
no Complexo Desportivo e uma outra cultural, programada para a
Biblioteca Municipal, a cargo da Dra. Daniela Moutinho. Durante a
semana participaram vários voluntários com o objetivo de dar o seu
contributo às atividades preparadas, a nível musical, teatro e yoga. De
realçar a participação da Escola de Música Meio Tom, do Professor
Luís Barroso e da instrutora de yoga Mandy Brinkley.
A parte desportiva a cargo dos professores Aléxio Puim, João Batista
e Henrique Melo, contemplou quase todas as modalidades desportivas, para fomentar uma boa prática desportiva.

Exportado 2º Contentor de Papel/Cartão
O Município de Vila do Porto informa que foi exportado, através do parceiro Transinsular, SA, o 2º contentor de papel e cartão com aproximadamente 20 toneladas de resíduos. Também com o mesmo mesmo foi exportado o contentor de vidro. Os valores de resíduos recicláveis
continuam a aumentar e o Município agradece a colaboração de todos e apela à continuação da reciclagem.

