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JOSÉ CARLOS MENDES

Editorial

Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores
Caros (as) Munícipes,
Neste início do Novo Ano de 2015 a mensagem que vos endereço,
é de Esperança, Solidariedade e Amizade, fazendo votos para que
estes valores orientem a vida de cada um de nós, para que, em
conjunto, enfrentemos os desafios que o futuro nos apresenta.
O ano de 2014 foi um ano muito difícil e exigente, onde todos, de
uma forma ou de outra sentimos essa dureza nas nossas vidas, por
isso, neste começo de um novo ano é importante não esquecer o
passado, para entender o presente e preparar o futuro.
Este é também um tempo de Esperança, porque, certamente,
melhores tempos virão. É essa esperança que deve nortear a nossa
ação, porque o desalento não nos impulsionará rumo a um futuro
melhor. Arregacemos as mangas e, juntos, vamos trabalhar para
encontrar novas soluções para o nosso presente e para o futuro dos nossos filhos.
E foi pensando no presente e no futuro, que a autarquia de Santa Cruz das Flores, depois de ter concluído obras
importantes, como o reforço do abastecimento de água em Ponta Delgada e na Fazenda, a reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Cruz e a Construção do Museu e Auditório Municipal, elaborou o seu plano de
investimentos para o ano de 2015, apostando no desenvolvimento, na criação de emprego, na geração de riqueza,
no apoio às famílias e empresas e na dinamização e revitalização da nossa economia.
Assim, dos muitos investimentos que estão previstos para o ano de 2015, destaco, o reforço do abastecimento de
água às Freguesias da Caveira, dos Cedros e do Lugar da Ponta Ruiva com a construção de uma nova rede de adução e distribuição, captação de novas nascentes e pavimentação betuminosa de todas as ruas dentro do núcleo
urbano das freguesias;
A construção de uma casa mortuária em Ponta Delgada e a conclusão da abertura da estrada do curral das ovelhas
para as cancelas velhas;
A reabilitação do moinho da Ribeira do Pomar, a construção de uma ETAR compacta, a reabilitação do edifício do
Antigo Tribunal e a criação de uma incubadora para empresas, a requalificação do Miradouro do Ilhéu Furado, a
reabilitação da Vigia de Baleia junto à Siturflor, a construção de um parque de campismo e lazer e a requalificação
do Largo 25 de Abril.
Continuaremos a apoiar as nossas empresas, instituições e famílias, reforçando sempre que for possível, esses
apoios.
Vamos continuar a delegar competências para as nossas Juntas de Freguesia que têm realizado um ótimo trabalho.
E a terminar, deixo, em particular, uma palavra de Amizade e Solidariedade a todas as famílias e munícipes que,
infelizmente, convivem com o desemprego, a precariedade, a doença ou a solidão, e renovo o compromisso pessoal e do Município de tudo fazer, dentro da nossa capacidade e competência, para vos ajudar a ultrapassar estes
tempos difíceis.
A cada um de vós, deixo sinceros votos de um ano de 2015 em que se concretizem todos os vossos sonhos.
Um abraço amigo,
José Carlos Mendes
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Inauguração do Museu e
Auditório Municipal
No passado dia 19 de dezembro de 2014, na presença de muitos convidados foi inaugurado o Museu e Auditório Municipal de
Santa Cruz das Flores pelo Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Mendes. Segundo o autarca, a construção deste equipamento há muito desejado e reivindicado, é a concretização de uma antiga aspiração de muitos Santa-Cruzenses assim como
o colmatar de uma lacuna há muito sentida na vila de Santa Cruz. É um edifício moderno com uma arquitetura arrojada e contemporânea que vai funcionar como um elemento dinamizador e revitalizador da vida social e cultural de Santa Cruz. Destacam-se do programa de inauguração a exposição de fotografia “Santa Cruz nos Anos 60”; o concerto da Filarmónica Nossa
Senhora dos Remédios; a peça de teatro “Os Malefícios do Tabaco” pelo grupo de teatro “A Jangada”; a atuação da Orquestra
Ligeira da Ilha das Flores e as exibições cinematográficas, no sábado e domingo.

Inauguração
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Museu e Auditório Municipal
Atuação musical da Orquestra
Ligeira das Flores

Atuação musical da Filarmónica
Nª Sr.ª dos Remédios

Exibição Cinematográfica dos filmes
“Niko e o Pequeno Traquinas” e “3 dias
para matar”

Representação da peça de teatro intitulada, “Os Malefícios do Tabaco” por parte do
Grupo teatral “A Jangada”
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Exposição de Fotografia
“Santa Cruz nos anos 60”
Amostra da Exposição patente no Auditório e Museu Municipal
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Vila de Santa Cruz

Antiga Rua das Flores (Junto à Praça Marquês de Pombal)

Igreja e Convento de S. Francisco

Praça Marquês de Pombal

Largo Major Chaves

Fontanário da Praça Marquês de Pombal

Museu e Auditório Municipal
Exterior
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Museu e Auditório Municipal
Interior
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Pavilhão Gimnodesportivo
No dia 28 de dezembro de 2014 foi celebrada a cerimónia de inauguração das obras de reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Cruz das Flores. Na presença de convidados e munícipes foi dada a bênção ao edifício pelo Diácono Luís Alves.
O Presidente da Câmara de Santa Cruz, José Carlos Mendes destacou a importância deste investimento no apoio, promoção e
divulgação do desporto, e frisou que é com satisfação que a partir de agora colocamos mais esta infraestrutura desportiva ao
serviço de toda a população, criando assim condições para que todos possam praticar a atividade física e desportiva.
Seguiram-se dois jogos amigáveis de Futsal entre os diferentes escalões de formação do Grupo Desportivo Os Minhocas. Com
esta obra, a Câmara veio uma vez mais reafirmar a importância que tem dado ao desporto e o apoio aos desportistas do nosso
concelho, empreendimento este que representa um investimento superior a 346 mil euros, financiado em 85% por fundo
comunitário.
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Obras em curso

Construção da Casa Mortuária de Ponta Delgada

Construção/Reabilitação de muros em pedra e criação de espaços de
estacionamento para viaturas no Monte - Santa Cruz

Reabilitação da antiga Vigia da Baleia - Estrada da Variante
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Requalificação do Miradouro do Ilhéu Furado Ponta Ruiva

Intervenções

Construção de muro de suporte da estrada
em betão no Rochão do Rebolo

Reparação de calçada junto à Igreja Matriz de

Recuperação Antigo Campo da Boavista

Pavimentação em asfalto - Parque de
estacionamento na Ponta Ruiva

Santa Cruz

Construção de Casas de Banho - Cedros
(Delegação de competências na Junta de Freguesia)

Abastecimento de água à lavoura - Ribeira da Fagunda Ponta Delgada
(Delegação de competências na Junta de Freguesia)
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Obras
Pintura de lancil e âncoras da Rotunda da Av. Dos Baleeiros

Transplantação de árvores - Canto de São Pedro e parque de
estacionamento da Junta de Freguesia

Intervenções

Colocação de Redutores de Velocidade

Reparações na Escola EB1/PDL
12

Viagem
Autonómica

Eventos
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Feira Mercado
À semelhança do que tem vindo a acontecer no passado, a Câmara Municipal continua a organizar e a
promover mensalmente a Feira/Mercado, de forma a que os produtores locais e todos aqueles interessados possam levar os seus produtos ao público, permitindo assim o contínuo reforço da economia local.
Destaca-se o sucesso desta iniciativa graças à elevada adesão da população em geral que se tem vindo a
verificar assiduamente.

No dia 8 de Outubro, na Praceta Roberto Mesquita a Câmara Municipal de Santa Cruz exibiu
gratuitamente o filme “A Viagem Autonómica”,
um documentário ficcional, realizado por Filipe
Tavares. As condições climatéricas proporcionaram uma agradável experiência ao ar livre.

Workshop de Patchwork Embutido
Workshop ministrado por Conceição Gonçalves no antigo mercado Municipal.

Workshop de Decorações de Inverno

Workshop Docinhos de Natal
Workshop ministrado por Maria Sousa no antigo mercado Municipal.
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Celebrações de Natal
No âmbito da quadra Natalícia, a Câmara Municipal de Santa Cruz promoveu vários eventos
alusivos a esta época festiva e religiosa.

Iluminação de Natal

Entrega de Cabazes
À semelhança do que vem acontecendo nos anos anteriores, no passado dia 23 de dezembro, a Câmara Municipal presenteou
os seus funcionários e colaboradores com um cabaz de Natal, contendo diversos produtos alusivos à época, para que todos
possam comemorar a ceia de Natal condignamente com a sua família.
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Festa de Natal das Crianças
No passado dia 16 de dezembro de 2014 a Câmara Municipal organizou uma festa de Natal com as crianças da Escola Básica e
Secundária das Flores. Foi elaborado um programa de atividades do qual constaram várias danças e cantigas. Foi distribuído
também um lanche com vários bolos característicos do Natal.
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Jantar de Natal
com os Idosos
À semelhança dos anos anteriores a Câmara de Santa Cruz ofereceu um almoço de Natal a
todos os idosos do Concelho, no passado dia 22 de dezembro, no Hotel Servi-Flor. Após o
almoço, foram realizadas diversas atividades recreativas como o jogo do bingo, e distribuição de lembranças.
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Apoio Social

Idosos com
saúde

Emprego

No mês de novembro e dezembro a autarquia celebrou
ao abrigo do PROSA sete acordos de atividade ocupacional conseguindo assim, ocupar sete desempregados
de longa duração. O programa tem a duração de doze
meses podendo ser prorrogado por mais seis. Foram
também renovados dois acordos de atividade ao abrigo
do programa PROSA pelo período de seis meses e sete acordos de
atividade do programa RECUPERAR, um pelo período de um ano e os
restantes por seis meses. Esta é uma das formas encontradas pela
autarquia para auxiliar as famílias com desempregados de longa duração e com menor empregabilidade, propiciando uma experiência profissional e facilitando desta forma o reingresso no mercado de trabalho. Neste momento a Câmara Municipal de Santa Cruz integra trinta
pessoas ao abrigo dos programas ocupacionais, sendo dezasseis do
programa RECUPERAR, nove no PROSA, quatro jovens no programa
Estagiar L e U, ao abrigo da Colocação temporária de trabalhadores
subsidiados.

Até à data não foram apresentadas candidaturas
para o Programa Municipal para Comparticipação
de Medicamentos. Mais se informa que se encontram abertas as candidaturas para o referido programa. Podem beneficiar deste apoio, os cidadãos
com idade superior a 65 anos, residentes no concelho de Santa Cruz e cujo rendimento per capita não
seja superior a 7% do salário mínimo na Região
Autónoma dos Açores. O pedido de comparticipação é requerido através de respetivo impresso
entregue na Câmara Municipal.

Incentivo à Natalidade
Abonos concedidos ao abrigo do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade no ano de 2014:

Apoio ao Associativismo

Nomes
Maria Lourenço

Lucas Mendonça

Maia Martins

Martim Pacheco

Rodrigo Pimentel

Afonso Alves

Isac Salvador

Frederico Dias

Afonso Toste

Matilde Oliveira

Irina Custódio

---------------------------

Associação

Atividade

Montante Concedido

Grupo Desportivo “Os Minhocas”

Deslocações dos Atletas

2.000€

Grupo de Teatro “A jangada”

Atividades Culturais

2.000€

Clube Desportivo Escolar Flores

Deslocações dos Atletas

2.000€

Associação de Jovens das Flores

Organização Festa - Cais das Poças

50.000€

ANO LECTIVO DE 2014/2015

Bolsa de
Estudo
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Nome

Curso

BOLSA

Carolina Fátima Nunes Furtado

Biotecnologia

100,00€

Bebiana Maria Santos Chalabardo

Arquitetura Paisagística

125,20€

Roberto Carlos Lindo Alves

Design de Jogos Digitais

288,39€

Andreia de Fátima Oliveira Noia

Serviço Social

172,99€

Diana de Fátima Oliveira Noia

Biologia

172,99€

Miriam Filipa Martins Garcia

Design e Tecnologias das Artes Gráficas

102,01€

Jacob Fernando Noia Vasconcelos

Teologia

100,00€

Cátia Silva Estácio

Saúde Ambiental

106,45€

Mariline Santos Lopes

Curso Gestão

100,00€

Christina Teves Botelho

Educação Básica

183,33€

Habitação degradada
No contexto do programa de apoio social “habitação degradada”, a Câmara Municipal de Santa Cruz atribuiu, no ano de 2014,
oito apoios financeiros a famílias carenciadas totalizando uma quantia de € 6.600,00. Estes apoios destinaram-se à melhoria
das condições habitacionais básicas dos agregados familiares mais carenciados, e comparticipam despesas com mão-de-obra e
aquisição de materiais de construção civil.

Apoios Concedidos
(Ano 2014)
Nome
Ana Silveira

Montante
600€

Armanda Dias

600€

Maria Freitas Teves

600€

Maria Sousa Teves

600€

Maria Lima

900€

César Gomes

600€

José Rego

600€

Mónica Custódio

2.100€

Santa Cruz ajuda
Forma de acesso ao serviço
1 — Para aceder ao serviço, “Santa Cruz Ajuda” — Pequenas Reparações

Não existiu qualquer candidatura ao programa
Santa Cruz ajuda, desde setembro passado.

ao Domicílio, os munícipes interessados terão que inscrever -se na

Requisitos para aceder ao serviço

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, mediante apresentação de
identificação (Cartão de cidadão ou BI e NIF) e ainda um dos seguintes

Podem aceder a este serviço os munícipes do
Concelho de Santa Cruz das Flores que satisfaçam um dos seguintes requisitos:

documentos:

a) Tenham idade igual ou superior a 65 anos;

a) Comprovativo da situação de pensionista;

b) Sejam pensionistas por invalidez.

c) Comprovativo de doença permanente incapacitante;
c) Sejam portadores de doença permanente
d) Comprovativo de que é carenciado;
2 — O Rendimento per capitado agregado familiar das pessoas não
poderá ultrapassar um salário mínimo Regional.
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incapacitante.
d) Sejam considerados carenciados.

São Martinho
Este ano na Biblioteca o Dia de São Martinho foi
lembrado com uma tarde de jogos. Fizemos um
puzzle e um jogo da memória e brincámos ao faz
de conta.

Halloween
O Halloween foi muito animado na nossa Biblioteca.
Pela primeira vez organizámos uma noite do terror,
com um desfile de máscaras, um bingo e uma troca
de livros.
Durante o dia os nossos meninos foram pedir doces
porta à porta e fizeram várias atividades e jogos.
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Feira do Livro
Como já vem sendo hábito, a Biblioteca Municipal inicia os
festejos natalícios com a Feira do Livro.
Este ano contamos também com a presença do Pai Natal para
tirar fotografias com as crianças, registando-se uma grande
afluência por parte da população.

Natal
Durante as férias de Natal, a Biblioteca Municipal proporciona às crianças que
frequentam este espaço diversas atividades de trabalhos manuais e jogos. Desde pinturas, construções de pequenas prendas e de árvores de Natal, a brincadeira e o divertimento são uma constante.
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Ambiente

Quality Coast Award
O objetivo do programa "Quality Coast" é promover os
destinos de turismo sustentável, de férias económicas,
mas de grande qualidade, ficando o turista seguro na
sua escolha, com a garantia da certificação.
Para chegar à avaliação final, o painel de jurados do
programa, com elementos oriundos de todo o mundo,
analisou, entre os parceiros da comunidade vários indicadores de sustentabilidade, como natureza, meio
ambiente, identidade local e cultura, turismo e negócios, tendo sido atribuído aos Açores e por conseguinte
a Santa Cruz das Flores um total de 9 pontos num máximo de 10.

Ação de Formação

Eco Freguesia

No dia 27 de novembro e no âmbito da Semana Europeia
Prevenção de Resíduos, o Município de Santa Cruz das Flores em parceria com a Resiaçores promoveu uma ação de
formação aos colaboradores da autarquia afetos ao serviço
de recolha de resíduos.

Nos passados dias 20, 21 e 24 de novembro a autarquia
participou como membro do júri local do Programa do Concurso Eco Freguesia 2014, onde se pretende premiar o bom
desempenho ambiental dos cidadãos e entidades intervenientes, neste caso as Juntas de Freguesia do Concelho e a
sua realização justifica-se pela crescente
importância para o
bem-estar das suas
populações.

Município Parceiro Eco
Eco--Escolas 2014
No passado dia 7 de novembro foi atribuído,
pela Associação Bandeira Azul da Europa, ao
Município de Santa Cruz das Flores o certificado de Município Parceiro Eco - Escolas
2014, tendo sido atribuída bandeira verde
Eco – Escolas à Escola EB 2,3/S das Flores.
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Desporto

Encontro Internacional de
Canyoning nos Açores

No passado dia 28 de Setembro decorreu o Encontro Internacional de Canyoning nos
Açores terminando no dia 04 de Outubro, sendo a anfitriã escolhida a Ilha das Flores.
Ao longo da semana os 120 participantes do CIMA - Canyoning International Meeting
in Azores - exploraram as ribeiras das Flores e observaram a ilha de uma perspetiva
diferente. Foi uma semana cheia de adrenalina e de diversão, confirmaram os desportistas.

Color Fest

No dia 12 de Setembro realizou-se a Color Fest cujo foco principal foi a mobilização da comunidade jovem para participar na
corrida das cores, apostando na promoção do exercício físico aliado à diversão. A corrida teve início no Campo de Futebol
Municipal, passando pela Rua da Esperança, contornando o quarteirão onde se situa o edifício da Câmara Municipal e regressando pela rua Almirante Gago Coutinho até à meta. Após a corrida, foi proporcionada animação noturna pelos Dj’s Gury &
Mc Durval e pelo Dj New House, junto ao Campo de Futebol Municipal.
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Informação Económico - Financeira
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 2015

Na elaboração dos documentos previsionais esteve subjacente um conjunto de objetivos que pretende, acima de tudo,
corresponder ao cumprimento dos nossos objetivos e às pretensões dos munícipes, assim como fazer face à satisfação
das suas necessidades. A preparação destes documentos
atendeu a duas fases muito importantes. Numa primeira fase
foram avaliados os recursos financeiros disponíveis e numa
segunda fase foram hierarquizados os projetos considerados
determinantes para a prossecução dos objetivos definidos. A
concretização do orçamento e plano de investimentos traduzir-se-á sem dúvida na continuação do desenvolvimento integrado e sustentado do Concelho de Santa Cruz das Flores. O
orçamento para o ano de 2015 da autarquia importa tanto
na receita como na despesa, um total de 2.658.219,00€. No
entanto este valor aumentará significativamente em cerca de
50% logo que o próximo quadro comunitário de apoio
2014/2020 entre em vigor.

Participação Variável IRS 2015
Considerando a atual situação económica e social e tendo em conta as
elevadas taxas em sede de Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares que tem se verificado nos
últimos anos, o qual penaliza duramente as pessoas e as famílias.
Considerando que o atual executivo municipal em matéria de
apoio social, tem já levado a cabo uma série de iniciativas, no
sentido de proteger as famílias. Os mais carenciados e com
maior vulnerabilidade, de que se destaca tarifas de água baixas, as taxas do IMI no valores mínimos permitidos, o apoio á
habitação degradada, o atribuição de Bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, o transporte escolar gratuito das
crianças que residem a menos de três quilómetros do estabelecimento de ensino, a manutenção dos ATL em Santa Cruz e
na freguesia de Ponta Delgada e futuramente o apoio na aquisição de medicamentos a idosos e o incentivo à natalidade
através da atribuição de um subsídio mensal a todas as crianças até um ano de idade.
Nos termos do n.º1 e n.º 2 do artigo 20.º da Lei 2/2007 de 15
de janeiro, os Municípios tem direito em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com
domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa
aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada
sobre a respetiva coleta liquida das deduções previstas no n.º1
do artigo 78.º do Código do IRS.
Tendo em vista reduzir o esforço das famílias, a autarquia deliberou a participação em 4%, sendo que a diferença reverterá a
favor dos sujeitos passivos do concelho.

Contatos úteis
CÂMARA MUNICIPAL
TOWN HALL
Edifício Paços do Concelho- Santa Cruz
292590700- Fax 292590718
CENTRO DE SAÚDE
HEALTH CENTER
292590270
FARMÁCIA
PHARMACY
292592294
BOMBEIROS
FIRE DEPARTMENT
292590030
POLÍCIA
POLICE
292592115
GNR
292590430
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POSTO DE COMBUSTÍVEL
GAS STATION
292592293
RIAC
800500501
FREGUESIAS
CIVIL PARISHES
Santa Cruz das Flores
292592168
Caveira
292542153
Ponta Delgada
292592894
Cedros
292592705
POSTO DE TURISMO
TOURISM INFORMATION CENTER
292592369

MUSEU DE SANTA CRUZ DAS FLORES
292 592 159
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO BOQUEIRÃO
292 542 447
AEROPORTO - SATA AIR AÇORES
292 590 350
LOJA - SATA AIR AÇORES
292 590 340
BIBLIOTECA MUNICIPAL
292 590 360

