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Caros Munícipes 

Após um ano da tomada de posse deste elenco camarário é nosso dever informar os Munícipes sobre 

a actividade da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. 

De acordo com o Plano de Actividades esta autarquia tem vindo a cumprir o seu mandato sempre a 

pensar no desenvolvimento e melhoria do nosso concelho. 

Procuramos incrementar o nosso trabalho em diversas vertentes conforme se comprova nesta 

Informação Autárquica. Ilustramos com fotos para vos dar a conhecer o empenho e dedicação de 

toda a edilidade em continuar a melhorar e aperfeiçoar as infra-estruturas tão necessárias para que 

o nosso Município prossiga na senda do progresso. 

Para além das obras tão indispensáveis, a nossa intervenção autárquica ultrapassa este âmbito e 

abrange um projecto mais lacto onde se procura dar resposta às necessidades básicas da população, 

desde as actividades da Biblioteca, do B@dsector, do ATL, proporcionando às crianças e  jovens 

actividades lúdicas que visem o seu  bem-estar. 

No incentivo ao Associativismo apoiamos agrupamentos e clubes desportivos e associações culturais 

como “A Jangada Grupo de Teatro”. 

No prosseguimento da política que a 

Câmara tem vindo a seguir nos últimos 

anos, apoiamos jovens estudantes através 

da atribuição de Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior e de acordo com o 

regulamento em vigor. 

Assim, continuamos a ser um Municípo a 

pensar no futuro e  no desenvolvimento do 

nosso concelho.  

A Câmara Municipal de Santa Cruz das 

Flores  deseja a todos os Munícipes um Feliz 

Natal e Próspero Ano Novo. 

 
      O Presidente da Câmara, 

           Manuel Pereira 

INFORMAÇÃO AUTÁRQUICA 

Volume 1, Edição 1 

Data do boletim: Dezembro 2010 

C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  S a n t a  C r u z  d a s  F l o r e s  



 

 2 

 

–Polidesportivo coberto em Ponta Delgada –  

A autarquia continua a modernizar os principais espaços urbanos, promovendo a construção e 

beneficiação de infra-estruturas colectivas nas áreas do desporto, cultura e lazer, como é o caso da 

construção do Polidesportivo coberto em Ponta Delgada.  

Dono da Obra: Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 

Obra: Cobertura e piso sintético, reabilitação de balneários e instalações sanitárias do Polidesporti-

vo da Freguesia de Ponta Delgada. 

Concurso Público: Castanheira & Soares Lda.     Fiscalização: Arquiangra:  29.007,30 € 

Valor Adjudicação: 462.828,43 €                Financiamento: Proconvergencia 85% CM 15%    

 

– Antigo Mercado Municipal da Vila de Santa Cruz das Flores –  

Reabilitação e adaptação do antigo mercado municipal de Santa Cruz para apoio ao Império 

do  Divino Espírito Santo da Praça, com a construção de uma cozinha e um salão para a 

confecção das tradicionais Sopas do Espírito Santo. 

        Obras em Curso 
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 –Sede da Junta de Freguesia da Caveira –  

Ampliação da antiga escola e sua adaptação à Sede da Junta de Freguesia. 

       Obras em Curso  

Dono da Obra: Câmara Municipal de Sta. Cruz das Flores 

Obra:  Ampliação da antiga escola e sua adaptação à 

Sede da Junta de Freguesia. 

Concurso: Soc. de Construções Lucino Lima, Lda.          

Financiamento:   CM 50%  GR 50% 

Valor Adjudicação: 138.838,58€ 

Fiscalização: Projectaço, Serviços de Engenharia e Arqui-

tectura, Lda. 



 

 4 

-Caminho do Brejo na Fazenda de Santa Cruz- 

Abertura de um caminho no sítio da Ribeira Além Fazenda, Estrada Regional / Brejo  

Obras em Curso  

-Reabilitação das ruas da freguesia de Ponta Delgada- 

 

Dono da Obra: Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 

Obra: Reabilitação e Pavimentação das Ruas da Freguesia de Ponta Delgada. 

Concurso Público: Tecnovia Açores.         Fiscalização: Arquiangra 54.571,80  

Valor Adjudicação: 675.344,39 €             Financiamento: Proconvergencia 85%      CM  15% 
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-Reabilitação do caminho das Hortas  em Ponta Delgada- 

Obras em Curso  

-Água das Pernadas- 

Canalização de água para apoio á lavoura numa extensão de cerca de  5 quilómetros, benefi-

ciando 24 agricultores. 

Esta obra foi feita pela Junta de Freguesia de Ponta Delgada por delegação de competências.  

 

-Água do Monte de Baixo- 

Substituição da rede de abastecimento de água de fibrocimento para PVC. 
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Obras em Curso  

-Reabilitação e Pavimentação da Ladeira Grande- 

Esta obra foi realizada pela Junta de Freguesia de Santa Cruz por delegação de competências.  

– Ribeira dos Barqueiros –  

Criação de  infra-estruturas básicas, substituição da rede de abastecimento de água de fibrocimento 

para PVC  e rede viária no lugar da Ribeira dos Barqueiros. em Santa Cruz. 

Dono da Obra: Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 

Obra: Reabilitação das ruas da Ribeira dos Barqueiros e rede de abastecimento de água. 

Concurso Público: Castanheira & Soares Lda.       Financiamento: Proconvergencia 85%    CM 15%            

Valor Adjudicação: 256.052,78 €                           Fiscalização: Arquiangra : 26.869,80 €                           



 

 7 

 

 

 

 

 

 

Obras em Curso  

-Parque de máquinas da Câmara Municipal- 

A Câmara Municipal renovou o seu parque de máquinas e vi-

aturas adquirindo para o efeito um camião basculante,  um 

mini conjunto industrial com vassoura mecânica e uma retro 

escavadora. 

-Cemitério- 

Ampliação do cemitério de Santa Cruz. 

Dono da Obra: Câmara Municipal de Sta Cruz das Flores 

Obra: Ampliação do Cemitério de Santa Cruz 

Concurso: Sociedade de Construções Lucino Lima, Lda. 

Financiamento:   CM 100%  

Valor Adjudicação: 44,580 € 

Fiscalização: Eng. Jorge Leitão 
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Obras em Curso  

-CENTRO MULTIUSOS- 

Na sequência da política seguida por esta autarquia de dotar o nosso concelho de infra-

estruturas necessárias à melhoria de vida e desenvolvimento do município, a empresa Flores 

Invest adquiriu os terrenos do Boavista Sport Clube para implantar o Centro de Multiusos de 

Santa Cruz pela quantia de 200 mil euros. 

Após diversos estudos e consultas foi adjudicado à empresa Norma Açores o estudo geo-

lógico - geotécnico do terreno  e o projectista procederá ao concurso necessário, tendo apresen-

tado o valor base de investimento que ascenderá  4.492.000,00 euros). 

Neste momento está a ser ultimado o caderno de encargos e programa de concurso pa-

ra posterior lançamento do concurso para a empreitada que se prevê venha a começar até ao 

final do corrente ano.  

O Presidente da Flores Invest tem feito diversos contactos para que seja feito o aumento 

do capital social da empresa. Na sequência destas conversações, o Governo Regional dos Açores 

reunido em Conselho, realizado na vila da Madalena, Ilha do Pico, no dia vinte e nove de Junho 

de dois mil e dez, deliberou autorizar a participação no montante de um milhão de euros 

(1.000.000€), da sociedade Ilhas de Valor, S.A., no capital social da empresa Flores Invest, S.A., 

em parceria com a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. 
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Visita da Câmara  

-VISITA ÀS OBRAS- 

     No passado dia 26 de Fevereiro realizou-se a reunião da Assembleia Municipal de Santa Cruz 

das Flores com a finalidade de fazer  uma visita ao concelho e às obras que têm estado a ser exe-

cutadas pela autarquia. 

     Os  Senhores Presidente e  Vice-Presidente da Câmara Municipal durante o percurso explica-

ram os trabalhos em curso para que os  deputados municipais  pudessem ficar inteirados dos mes-

mos. 

   Após a visita, a Câmara Municipal ofereceu um almoço de convívio a todos os senhores 

deputados municipais, onde os mesmos aproveitaram para dialogar acerca  do  desenvolvi-

mento do concelho. 
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Freguesias  

-Delegação de Competências-  

Assinatura de Protocolos 

 De acordo com o Plano de Actividades da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 

e aprovado pelos órgãos competentes, o Senhor Presidente reuniu no passado dia 8 de Feve-

reiro, com as Juntas de Freguesia do concelho para a assinatura do Protocolo de Delegação 

de Competências. 

           Com principal incidência na limpeza de trilhos turísticos e Caminhos Vicinais, reabilita-

ção de caminhos e pavimentação de outros, a totalidade da  verba orçada é de 110 000 €, 

que ficaram assim distribuídas: 

Junta de Freguesia de Santa Cruz – 45 000€ 

Junta de Freguesia da Caveira – 15 000€ 

Junta de Freguesia dos Cedros – 20 000€ 

Junta de Freguesia de Ponta Delgada – 30 000€ 

           Na ocasião, o Senhor Presidente salientou a importância destes trabalhos para o con-

celho propondo reuniões mensais com as Juntas de Freguesia  para uma estreita colaboração 

e conhecimento das realidades locais. 
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Cultura  

-Bolsas de Estudo- 

 

No seguimento da política tida nos últimos anos a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores continua 

apoiar os jovens estudantes do nosso concelho através da atribuição de bolsas de estudo  para o ensino su-

perior. 

No ano 2009/2010 e de acordo com o regulamento em vigor a Câmara atribui as seguintes bolsas: 

 

Marina Sofia Goulart Dias da Silva – Curso de Direito – valor mensal: 197,88 €; 

Fabiana da Conceição da Silva Costa – Curso de Gestão Pública e Autárquica – Valor mensal: 162,69 €; 

Cláudio Filipe Vieira Gomes – Curso de Física – valor mensal: 100,00 €; 

Eliana Cabral Sousa – Curso de Medicina – valor mensal: 100,00 €; 

Valentina Nóia Rodrigues da Silva – Curso de Direito – valor mensal: 274,96 €; 

Stephanie Teves Botelho – Curso de Conservação e Restauração – valor mensal: 100,00 €;  

Letícia Rodrigues Gonçalves Freitas – Curso de Engenharia Informática – valor mensal: 102,40 €; 

Foram renovadas as seguintes Bolsas de Estudo: 

Filipa Carolino Fraga Melo – Curso de enfermagem – valor mensal: 100,00 €; 

Emanuel Cabral de Sousa – Curso de Engenharia Electrónica – valor mensal: 100,00 €; 

Liliana Natércia Medina Silva – Curso de Património Cultural – valor mensal: 100,00 €; 

Ana Catarina Nunes Furtado – Curso de Engenharia Florestal – valor mensal: 228,67 €; 
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             Cultura e Lazer  

-INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO- 

 

No âmbito do programa” Incentivo ao Associativismo” e depois de analisadas as candidaturas 

apresentadas  pelas diversas colectividades, tendo em conta os critérios de apreciação e ainda a 

disponibilidade orçamental existente, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores deliberou 

atribuir o montante de dezassete mil euros (17 000 €) distribuídos da seguinte forma: 

 

- Futebol Clube de Ponta Delgada: € 1.000 

- Grupo Desportivo “Os Minhocas”: € 5.000 

- Grupo de Teatro “A Jangada”: € 3000 + 2 passagens Lisboa – Flores – Lisboa, para o 

encenador. 

- Agrupamento de Escuteiros n.º 691 N.ª Sr.ª da Conceição: € 5.000 (Festival da Canção 

Infantil) 

- Agrupamento de Escuteiros n.º 691 N.ª Sr.ª da Conceição: € 1.000 (Animação Natalí-

cia) 

- Moto Clube Ocidental: € 1.000 (mais a cedência de espaço) 

 Clube Desportivo Escolar: € 1.000 

 

As seguintes colectividades são apoiadas com a cedência de espaços: 

- Associação de Radioamadores das Flores, Associação de Desportos das Flores, Associa-

ção de Jovens das Flores, Boavista, Moto Clube Ocidental, Grupo de Teatro “A Jangada”. 

 

Para além destes a autarquia tem consignados através de protocolos celebrados para o funcio-

namento de diversas actividades, os seguintes apoios: 

 - Casa do Povo de Ponta Delgada: € 6.000 

 - Grupo Desportivo “Os Minhocas”: € 7.500 (Cedência de Sala de Espectáculos) 

 - Associação Amigos das Flores: € 2.597,50 

 - Associação de Jovens das Flores: € 11.500 (ATL) + € 8.000 (Informática) 

 - Futebol Clube de Ponta Delgada: € 3.439 (Transportes) 
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    -ATL de Santa Cruz das Flores- 

O ATL destina-se às crianças do Concelho, com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos. Neste 

espaço as crianças podem brincar livremente, ler livros, ver 

filmes, realizar actividades lúdicas e educativas ou simples-

mente conviver. O ATL situa-se no Edifício Siturflor e tem 

um papel fundamental no nosso meio, visto ser o único espa-

ço do concelho destinado apenas à ocupação dos tempos 

livres das crianças. 

Todos os anos inscrevem-se no ATL, cerca de cinquenta cri-

anças, cuja frequência varia entre o período lectivo e o perí-

odo de férias, com cerca de 20 presenças diárias. A Bibliote-

ca Municipal de Santa Cruz das Flores tem tido uma actividade regular e destinada ao público infantil 

com organização de diversas actividades e concursos como por ex.: Dia da Terra, Dia do Livro, Exposi-

ções, Concurso “Quem é o sabichão ?”, Teatrinho de Fantoches, Tarde de pinturas faciais e Vamos Via-

jar nas Páginas de Um Livro, etc.,   o que tem proporcionado às nossas crianças momentos educativos,  

de entretenimento e  lazer inesquecíveis. A participação infantil tem sido uma constante o que de-

monstra o elevado interesse que  motiva a nossa população infantil a  participar nos concursos e nas 

restantes actividades organizadas pela Biblioteca Municipal.  

 

             Cultura e Tempos Livres  

-Almoço de Natal dos Centros de Convívio, que se realizou em Ponta Delga-

da, na Casa do Povo- 

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores e a exemplo 

dos anos anteriores apoiou o almoço de Natal dos idosos do 

concelho, que se realizou em Ponta Delgada, na Casa do 

Povo, no dia 12 de Dezembro e no qual houve uma partici-

pação muito boa por parte daqueles que todo o ano se re-

únem nos vários Cen-

tros de Convívio. 

O almoço foi servido pela “Casa dos Cedros”, contou com uma 

ementa variada e no final houve bingo como é tradicional. 

A edilidade associou-se ao evento demonstrando mais uma vez 

o respeito que tem por aqueles que se dedicaram a uma vida de 

trabalho em prol das gerações vindouras. 
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           Cultura 

-Dia da Europa- 

O Dia da Europa que se comemora a 9 de Maio, teve o seu ponto alto na ilha das Flores, com a 

presença do Senhor Subsecretário Regional para os Assuntos Europeus. 

Após algumas peripécias preparadas pela instabilidade meteorológica, os estudantes de todas as 

ilhas que se deslocaram à nossa terra, puderam conviver e participar no jogo Europa Quiz, para 

além de terem tido a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos. 

A Câmara Municipal apoiou a iniciativa disponibilizando os transportes terrestres  para que tal 

evento se pudesse realizar. 

Na ocasião usou da palavra o senhor Vice-Presidente, José Carlos Pimentel Mendes , que enalteceu a 

iniciativa, falou da importância da Europa e do tratado de Schuman realçando o valor da União 

Europeia e desejando a todos os presentes uma estadia agradável. 
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-Dia da Criança- 

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco comemorou o dia da criança no pas-

sado dia  1 de Junho. 

A Câmara Municipal associou-se à iniciativa oferecendo um lanche a todas as crianças e  t-

shirts. 

 Para além das brincadeiras que foram orientadas pelos escuteiros (pioneiros) e pelos professo-

res ainda houve um insuflável e um espectáculo com um ventríloquo que se deslocou  proposi-

tadamente para o evento proporcionando assim um dia diferente para as crianças do nosso 

concelho. 

           Tempos Livres  
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Ambiente 

-A Ilha das Flores foi classificada  pela 

UNESCO, como reserva da Biosfera no 

dia 26/05/2009- 

Esta classificação foi justificada pela nossa Ilha ser a 

zona que se encontra à superfície de um monte ma-

rinho criado por actividade vulcânica que começou 

à cerca de 10 milhões de anos. 

Esta reserva inclui toda a ilha, que a UNESCO considera ter aspectos paisagísticos, geológicos, am-

bientais e culturais relevantes, além das áreas marinhas adjacentes. 

-RECOLHA SELECTIVA DE RESIDUOS- 

Um ambiente limpo é essencial para a saúde e bem-estar das 

pessoas. 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU's), vulgarmente denomi-

nados por lixo urbano, são resultantes da actividade domés-

tica e comercial das povoações. A sua composição varia de po-

pulação para população, 

dependendo da situação 

socioecónomica e das condições e hábitos de vida de cada um.  

Com o objectivo de proteger o ambiente, a Câmara Municipal 

de Santa Cruz das Flores prevê para breve e a título experi-

mental a recolha selectiva de resíduos sólidos. 

Tem sido preocupação do Governo Regional a protecção do 

ambiente e  prova disso é que está a decorrer a bom 

ritmo as obras  do Centro de Tratamento e Triagem 

dos RSU (resíduos sólidos urbanos) prevendo-se a sua 

conclusão para o final do ano. 

No entanto e em fase experimental está a ser aceite 

no Ecocentro nos Vales (Centro de Inspecção de viatu-

ras - Centrovia), óleos de motor, equipamento eléctri-

co e papelão. 
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Festa de São João  
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Festa Cais das Poças 
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Festa de São João 
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 -SANTA CRUZ AJUDA- 

PEQUENAS REPARAÇÕES DOMÉSTICAS  AO DOMICÍLIO 

Tendo por base a análise social do concelho de Santa Cruz das Flores, facilmente se percebe 

que uma considerável percentagem da população residente se encontra na faixa etária dos 65 

ou mais anos, e considerando que a população idosa é uma das camadas sociais mais despro-

tegidas e mais atingidas por difíceis situações financeiras, de isolamento e/ou solidão, a Câma-

ra Municipal de Santa Cruz das Flores, por si, ou em parceria com outras entidades que dese-

jarem colaborar e fazer parte deste projecto de solidariedade, pretende minimizar tal situa-

ção, congregando vontades e criando respostas renovadas em benefício da população refor-

mada/pensionista, carenciada e portadora de doença permanente incapacitante do Concelho. 

Assim, considera-se oportuna a implementação deste projecto, de forma a proporcionar, gra-

tuitamente, à população mais idosa e desfavorecida, o acesso facilitado a um conjunto de ser-

viços domésticos, tais como, de canalização, carpintaria e electricidade, pintura, serralharia, 

entre outros. 

A implementação deste serviço gera uma maior proximidade entre o Município e a comunida-

de sénior do Concelho, proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida através da satisfa-

ção de algumas necessidades básicas relacionadas com o conforto e a segurança das suas habi-

tações. 

Habitação 


