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Semana da Amizade - Biblioteca Municipal Assinatura de Contrato de Comodato
Como já vem sendo hábito, festejou-se na biblioteca
a Semana da Amizade que abrange desde o dia dos
Amigos ao dia das Amigas.
Foram diversas as atividades, nomeadamente a apresentação de um musical que falava sobre a amizade e
muitas canções apropriadas para a idade dos meninos.

Foi celebrada, a 8 de fevereiro, a
assinatura de um contrato de comodato, com a duração de três anos,
entre a Câmara Municipal de Vila
do Porto e a AGROMARIENSECOOP
que visa a cedência dos terrenos entre o antigo campo de futebol e o
açucareiro para o cultivo da Meloa.

Palestra Guia do Currículo “Riquinho”

Palestra Chamaram para a Entrevista. E
Agora?

Realizou-se no dia 15 de janeiro a Palestra Guia do
Currículo “Riquinho”, organizada pela Câmara Municipal de Vila do Porto e Delegação de Santa Maria da
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada. A
iniciativa, gratuita, foi dinamizada e apresentada pelo
Prof. Carlos Cruz e contou com a participação de 26
munícipes. A finalidade da palestra passou por elucidar
os participantes sobre algumas técnicas para destacar
o Curriculum Vitae no sentido de levar o candidato à
entrevista de emprego.

Desfile das Escolas - Carnaval 2016

No dia 5 de fevereiro a rua principal de Vila do Porto
encheu-se de festejos carnavalescos. O desfile escolar
realizou-se com a já habitual participação de todas as
escolas da ilha bem como do CAO. Os mais variados
temas vieram mais uma vez encher de cor e animação
contagiando a população que assistiu.

Realizou-se no dia 19 de fevereiro a Palestra “Chamaram Para a Entrevista. E Agora?”, organizada pela Câmara Municipal de Vila do Porto em parceria com a
Delegação de Santa Maria da Câmara do Comércio
e Indústria de Ponta Delgada. Foram abordadas técnincas que poderão ser utilizadas na preparação, no
momento e na pós-entrevista de emprego.

Desfile Trapalhão e Danças de Carnaval

No dia 9 de fevereiro realizou-se o tradicional Desfile Trapalhão em conjunto com as danças de Carnaval, que abrilhantaram uma vez mais esta época
carnavalesca. Após o desfile ocorreram as atuações
das duas danças de Carnaval, a da Associação “Os
Amigos da Maia” e a da Santa Casa da Misericórdia,
e a demonstração de uma brincadeira realizada pela
Casa do Povo de Santo Espírito.

Dia Internacional da Proteção Civil

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Porto,
em parceria com o Clube de Proteção Civil da Escola
Básica e Secundária de Santa Maria e os Bombeiros
Voluntários de Santa Maria, assinalaram o Dia Internacional da Proteção Civil, através da realização de
um conjunto de iniciativas que decorreram a 1 e 2 de
Março.
As comemorações contaram ainda com a colaboração
da P.S.P. de Vila do Porto e da Polícia Marítima Local
que fizeram questão de participar nas celebrações,
onde para além das atividades escolares, foram também realizadas atividades abertas à população através
de palestras e visitas guiadas ao Centro Municipal de
Proteção Civil.

Rota Eco-Escolas | Rota dos 20

O Município de Vila do Porto, em colaboração com
o Parque Natural de Ilha, recebeu no dia 3 de março, os testemunhos da Rota Eco-escolas|Rota dos 20,
provenientes do Município da Ribeira Grande.
No concelho de Vila do Porto a rota contou com a
participação de todos os estabelecimentos de ensino
e a valência da Creche da Santa Casa da Misericórdia.
Os testemunhos compostos pelo Pergaminho, Bandeira e Livro Eco-escolas, foram entregues a todas as escolas de forma sustentável (a pé, de bicicleta, através
de uma carrinha elétrica do Parque Natural e de uma
carrinha de transporte coletivo da Santa Casa da Misericórdia).

Recolha Seletiva Porta-a-Porta

A Câmara Municipal de Vila do Porto implementou, a
partir do dia 5 de janeiro de 2016, a recolha seletiva
porta-a-porta na freguesia de Vila do Porto, com exceção dos lugares do Aeroporto e Baía dos Anjos.

Popular Reporting

Dados relativos ao cumprimento da lei dos compromissos e pagamentos em atraso (lei n.º 8/2012 de
21 de fev, com referência a 31 de março de 2016):
PMP (Prazo Médio de Pagamentos) – 22 dias - Corresponde à superação do objetivo definido na lei (PMP > 30
dias);
Valor de pagamentos em atraso – 0,00 € (significa que
o município pode utilizar 100% da média de receita para
determinar fundos disponíveis).

Dados relativos ao cumprimento da lei das finanças
locais (lei 73/2013, de 3 de set, com referência a 31
de março de 2016):
Endividamento Bancário – saldo de 169.714,99 € (resultado da liquidação de 4 empréstimos nos últimos 2 anos
restando apenas o referente ao Complexo Desportivo de
Santa Maria - incluirá responsabilidades financeiras decorrentes da internalização da Empresa Municipal só a partir
de maio de 2016);
Regra do Equilíbrio Financeiro – margem de 316.644,65
€ (representa um equilíbrio positivo entre as receitas correntes obtidas e despesas pagas neste período - a Lei das
Finanças Locais determina que as receitas correntes não
devem ser inferiores às despesas correntes acrescidas de
amortizações médias de empréstimos M/L P).

Alteração da Recolha Indiferenciada
de Resíduos
A Câmara Municipal de Vila do Porto informa que a
partir do dia 14 de março de 2016, a recolha de resíduos indiferenciados (lixo) nas freguesias de Vila
do Porto, Almagreira e São Pedro, passou a ser realizada em horário diurno.
Os dias de recolha sofreram, apenas, as seguintes alterações:
- Vila do Porto passou a ser feita à sexta-feira, em
vez do sábado;
- Almagreira e São Pedro passou a ser feita à quinta-feira, em vez de sexta-feira.
Os Munícipes deverão acondicionar devidamente os
resíduos e colocá-los no contentor ou à porta da sua
habitação, antes das 07h00, ou em caso de impossibilidade, no dia anterior à recolha.
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