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Caro(a) Munícipe, 

 

Sendo esta a primeira publicação da 
edição do Boletim informativo do municí-
pio de Santa Cruz das Flores após o ato 
eleitoral do passado dia 29 de Setembro 
de 2013, é meu dever e sobretudo minha 
obrigação, um agradecimento público a 
todos aqueles (as) que nos apoiaram e 
ajudaram, e que em nós votaram dando-
nos uma maioria absoluta na Câmara e 
Assembleia Municipal.  

Muito obrigado! Tudo faremos, do que 
esteja ao nosso alcance, para não os 
desiludir, cumprindo todos os compro-
missos eleitorais que consciente e res-
ponsavelmente assumimos. 

Todos conhecem as dificuldades econó-
micas e financeiras dos municípios e 
sabem que este não é um tempo de faci-
lidades e muito menos de irresponsabili-
dade, falta de empenho e de dedicação 
na gestão da coisa pública. Felizmente, 
fruto de uma administração exigente a 
nossa Câmara Municipal tem uma situa-
ção financeira equilibrada e saudável, 
não tendo dívidas a fornecedores e efe-
tuando todos os seus pagamentos num 
prazo médio de cinco dias. 

Logo após a tomada de posse no dia 18 
de Outubro, “arregaçamos as mangas” e 
começamos a trabalhar.  

Decorridos cinco meses, já implementa-
mos importantes medidas de apoio soci-
al e económico: 

- Aprovação dos regulamentos do che-
que bebé; do apoio à aquisição de medi-
camentos para idosos e da cedência de 
máquinas pesadas e equipamentos. 

- Atribuição de 11 bolsas de estudos a 
alunos do nosso Concelho no ensino 
superior. 

- Apoio a instituições e associações cul-
turais, sociais e desportivas, no valor de 
seis mil euros. 

- Aprovação da taxa de IMI no valor míni-
mo de 0,3%, para o ano de 2014. 

- Tendo em vista aliviar o esforço finan-
ceiro das famílias reduzimos para 4% a 
participação variável do IRS a que a Câ-
mara tem direito, revertendo a diferença 
a favor das pessoas. 

 

- Ao abrigo dos programas de apoio ao 
emprego em parceria com o Governo  
Regional, já integramos nos serviços da 
Câmara 20 trabalhadores, sendo 5 técni-
cos superiores. 

- Também já aprovamos o pagamento da 
remuneração complementar aos traba-
lhadores da Câmara Municipal, uma me-
dida que constitui um importante apoio 
ao seu rendimento disponível, com cla-
ros benefícios para a dinamização da 
economia local. 

- Em simultâneo iniciamos obras impor-
tantes como é o caso da construção do 
Museu e Auditório Municipal; a reabilita-
ção do Pavilhão Gimnodesportivo de 
Santa Cruz; a reabilitação dos muros em 
pedra na Freguesia de Ponta Delgada; a 
recuperação dos caldeirões da fábrica da 
baleia “Esperança” no Porto do Boquei-
rão; a criação de uma zona balnear na 
poça das “mulheres”; a construção de 
muros e parque de estacionamento na 
Rua do Pimpilhau. 

- Vamos transferir cem mil euros para as 
nossas Juntas de Freguesia que têm 
realizado um magnífico trabalho através 
da delegação de competências. 

- Esperamos que o novo quadro comuni-
tário de apoio entre em execução breve-
mente para podermos dar início às mui-
tas obras que são necessárias no nosso 
Concelho, como a execução de novas 
redes de abastecimento e distribuição de 
água, na Ponta Ruiva, Cedros e Caveira, 
a construção de um parque de campis-
mo em Santa Cruz, a reabilitação e rea-
daptação do edifício do antigo tribunal e 
a construção de uma ETAR compacta, 
apenas para citar alguns exemplos do 
muito que há ainda para fazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendemos que esta é a melhor forma 
de combater a crise: apostando no  de-
senvolvimento, na geração de riqueza, 
na criação de emprego e na criação de 
saber. 

Estamos empenhados em dar o nosso 
melhor, trabalhando em prol do Municí-
pio de Santa Cruz das Flores e dos San-
ta-Cruzenses. 

 

 Não deixaremos ninguém para trás. 
Para nós são as pessoas que contam. O 
nosso compromisso é com as pessoas. 

 

 

Um abraço amigo, 

 

 

 

 

 

 

José Carlos Pimentel Mendes 

 

Presidente da Câmara Municipal de 

 Santa Cruz das Flores 

EditorialEditorialEditorial   
MENSAGEM DO PRESIDENTEMENSAGEM DO PRESIDENTEMENSAGEM DO PRESIDENTE   
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De forma a promover o aumento da natali-
dade e melhoria das condições de vida das 
famílias residentes no município a Câmara 
criou o Programa de Incentivo à Natalidade. 
Desde que está em vigor foram atribuídos 
apoios a dois bebés no montante mensal 
de € 75,00 e durante o período de um ano, 
o que  perfaz a importância de € 900, 00 
anuais. As candidaturas são realizadas 
junto dos serviços administrativos da autar-
quia. O Regulamento está disponível para 
consulta no endereço eletrónico da autar-

 

 

IRS                           

A Autarquia disponibilizou de forma gratuita, 
a todos os interessados, o serviço de elabo-
ração das declarações de IRS. Verificou-se 
uma grande afluência ao serviço efetuando-
se cerca de 50 declarações.   

Apoio ao                

       Munícipe               
Foram aprovados pela Assembleia Munici-
pal, a 28 de abril, os Regulamentos de 
Cedência de máquinas e viaturas pesadas 
e Programa municipal para comparticipa-
ção de medicamentos – idoso com saúde. 
O primeiro pretende preencher uma lacuna 
no mercado de aluguer de máquinas e 
viaturas pesadas, e apoia os munícipes no 
transporte de materiais, escavação, aterro 
e no desbravamento de terrenos. O progra-
ma Idoso com Saúde tem como objetivo 
apoiar a aquisição de medicamentos com 
receita médica, ou outro material clínico 
devidamente justificado mediante receita e 
declaração médica, a pensionistas, refor-
mados idosos com mais de 65 anos. 

Emprego 
Ao abrigo dos programas ocupacionais neste 
momento encontram-se colocados através do 
programa RECUPERAR 15 desempregados 
não subsidiados, no programa PROSA 9 de-
sempregados de longa duração e 2 trabalhado-
res através da Colocação Temporária de Traba-
lhadores Subsidiados. Encontram-se ainda a 
estagiar ao abrigo do programa de estágios do 
Governo Regional, ESTAGIAR L, 3 jovens re-
cém-licenciados. Esta é a forma encontrada 
pela autarquia para auxiliar as famílias com 
desempregados de longa duração e com menor 
empregabilidade, criando hábitos de trabalho e 
contribuindo para o reingresso no mercado de 
trabalho. 

Apoio ao   asso-
ciativismo 

No âmbito do programa de apoio ao associati-
vismo, em 2014, foi atribuído o montante de 
2.000,00 € a cada uma das seguintes entida-
des Grupo Desportivo “Os Minhocas”, “A Jan-
gada” – Grupo de Teatro e Clube Desportivo 
Escolar das Flores.  

Incentivo à  
     natalidade 

4 

Bolsas de                      
       Estudo              

Andreia Nóia - Serviço Social - 205,64 € 
Cátia Estácio - Saúde Ambiental - 100,00€  
Christina Botelho - Ed. Básica -100,00€ 
Diana Nóia - Biologia - 205,64€ 
Eliana Sousa - Medicina - 100,00€ 
Heloísa Malaínho - Turismo - 107,25 € 
Jacob Vasconcelos - Teologia - 168,55€ 
Mara Serpa - Psicologia - 331,46€  
Marina Silva - Direito - 164,17€ 
Miriam Garcia - Design e Tecnologias das 
artes gráficas - 100,00€ 
Soraia Estácio - Eng. Química e Biológica -
100,00€ 



Apoios concedidos 
Rita Maria Viveiros Medina - 600,00€ 

Luís Salvador Romeiro Gomes - 600, 00€ 

João Pereira Ferreira - 600,00€ 

Maria Margarida Medeiros da Silva - 600,00€ 

Maria Palmira Teixeira da Silva - 2.100,00€ 

Ana da Conceição Vieira da Silveira - 600,00€ 

Foram aprovadas, desde outubro de 2013, 2 candidaturas ao programa Santa Cruz 
Ajuda para a realização de pequenas reparações domésticas ao domicílio. Este é 
um serviço prestado, gratuitamente, pela Câmara Municipal de Santa Cruz das 
Flores, aos idosos, aos pensionistas por invalidez, aos doentes com incapacidades 
permanentes e a pessoas consideradas carenciadas. 

Apoios concedidos 

Maria Adélia Fraga Manes 

Rita Maria de Freitas Feleija Ramos  

HabitaçãoHabitaçãoHabitação                                    
degradadadegradadadegradada   

Santa Cruz          Santa Cruz          Santa Cruz             

ajudaajudaajuda                           

No âmbito do apoio à habitação degradada foram atribuídos, desde 

outubro do ano passado, seis apoios financeiros a famílias carencia-

das no montante global de € 5.100,00. Estes apoios destinam-se à 

melhoria das condições habitacionais básicas dos agregados famili-

ares mais carenciados, e comparticipam despesas com mão-de-obra 

e aquisição de materiais de construção civil.  
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OBRASOBRASOBRAS   
EM CURSOEM CURSOEM CURSO   

Monte – Construção de muros 

em pedra capeados 

Fazenda – Reforço do abastecimento 

de água ao Areeiro 

Ponta Delgada - Estrada Curral das 
Ovelhas/ cancelas velhas – abertura de 
acesso a pastagens 

ConstruçãoConstruçãoConstrução   

   MuseuMuseuMuseu   
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Zona balnear      Zona balnear      Zona balnear         
BoqueirãoBoqueirãoBoqueirão                     

Reabilitação dos Caldeirões da 1ª Fábrica artesanal da Baleia 

Construção de acessos e solários 
na Poça das Mulheres 

Recuperação de Grua 

Reabilitação de Passeios Rua das Hortênsias 

Reabilitação Pavilhão Gimnodesportivo Santa Cruz Reabilitação de rotunda na rua  das Hortências  

7 



OBRASOBRASOBRAS   
CONCLUÍDASCONCLUÍDASCONCLUÍDAS   

Cedros - Recuperação do Caminho 
Pintura de marcas rodoviárias no Ramal da Ponta Ruiva 

Ponta Delgada – Suporte de Contentores  

Ponta Delgada - Pavimentação da Estrada da Castelhana 

 Rua Além da Ribeira (Fazenda) /Brejo – Pavimentação 
de alguns troços de estrada 

Melhoramentos na Estrada da Alagoa 
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Vales - Reabilitação Florestal Reabilitação caminho florestal Sapateira Pico dos 7 Pés 

1- Avenida dos Baleeiros 
2- Zona Industrial 
3- Bairro Nossa Sra. de Fátima 
4- Rua de São Pedro 

Pintura de    Pintura de    Pintura de       
            sinalizaçãosinalizaçãosinalização   

1 2 

4 3 
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OBRASOBRASOBRAS   
CONCLUÍDASCONCLUÍDASCONCLUÍDAS 

Pavimentação da Rua de São Paulo Reabilitação espaços verdes no canto de São Pedro 

Reabilitação de Papeleiras e bancos 

Colocação de portas em alumínio nos 
reservatórios de abastecimento de água  

Arranjos exteriores no 
Edifício da carpintaria da 
Câmara Municipal 

O
utras intervenções

O
utras intervenções

O
utras intervenções   
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Monte – Construção de Parque de estacionamento  Cedros – Construção de instalações sanitárias 

Ponta Delgada – Ampliação do Cemitério Reabilitação muros da Rua do Vento e do Porto 

Merendário da  Ponta da Caveira Reabilitação Urbanística do Largo 25 Abril 

Reforço abastecimento de água e construção de novos reservatórios nos Cedros, Ponta 

Ruiva e Caveira 

A Câmara pretende reforçar o abastecimento de água aos lugares dos Cedros, Ponta Ruiva e Cavei-
ra. Esta obra tem um custo estimado, total, de 1.349.884,41€. E o tempo médio de duração de cada 
uma das obras é de 365 dias.  
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Encontro deEncontro deEncontro de   

                                                   rondasrondasrondas   

No dia 11 de Janeiro, realizou-se o Encontro de Rondas de 
Reis, no Grupo Desportivo Os Minhocas. Contou com a 
participação de 5 Rondas: Casa do Povo de Ponta Delga-
da; Associação Cultural Lajense; Clube Naval das Lajes; 
Agrupamento de Escuteiros N.º 691 de N.ª Sra. da Concei-
ção e a Ronda de Santa Cruz. 

 

Bolsinhas 

Vegetariano 

No dia 8 de Março realizou-se, no antigo mercado municipal, o 
Workshop das bolsinhas dado por Conceição Gonçalves, pelas 
14h30.  

EventosEventosEventos   

WORKSHOPSWORKSHOPSWORKSHOPS   
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Convívio  

    de Idosos  

       do Concelho 

CARNAVALCARNAVALCARNAVAL   

Matiné  

Encontro 
de danças  

 1 2 

3 4 

5 

1- Bailinho do Pandei-
ro da Fajãzinha 

2- Dança da Casa do 
Povo de Ponta Delga-
da 

3- Dança do Clube 
Naval das Lajes 

4- Dança da Ilha das 
Flores 

5- Dança das Crian-
ças que frequentam o 
ATL da Biblioteca 
Municipal  

13 

1 2 

3 4 
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Bolsa Turismo      Bolsa Turismo      Bolsa Turismo         

de Lisboade Lisboade Lisboa   
A Câmara Municipal, à semelhança dos anos anteri-
ores, esteve presente na Bolsa Turismo de Lisboa, 
fazendo-se representar pelo Vereador responsável 
pelo turismo, Dr. Fábio Medina. 

Páscoa 

ACEEP 

No passado dia 11 de abril, foi celebrado com o Sindicato 
dos Trabalhadores da Administração Local, STAL, o Acor-
do Coletivo Entidade Empregadora Pública que visa a re-
dução do horário de trabalho para as 35 horas semanais. 

Estiveram presentes na assinatura do acordo o Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal, Sr. José Carlos Pimentel 
Mendes, o Sr. Vereador Fábio Medina, a Sra. Maria José 
Sousa, delegada sindical e a Sra. Sara Vieira e o Sr. Paulo 
Silva, enquanto membros da Direção Nacional e Mandatá-
rios do STAL. 

No âmbito das comemorações da Páscoa foram oferecidas 
pelo elenco camarário amêndoas a todas as crianças e res-
petivos professores, incluindo os da Escola Básica de Ponta 
Delgada. 
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No passado dia 26 de Abril, junto ao Antigo Mercado 
de Santa Cruz, a Câmara Municipal realizou uma 
Feira/Mercado com a participação de muitos vende-
dores de diversos produtos, desde hortícolas, artesa-
nato, comidas/doces, bijuteria e até mesmo usados, 
sendo que a afluência do público foi muito boa. 

Feira/mercadoFeira/mercadoFeira/mercado   

Edição 

de quadros 

Fotografias de João Gomes Vieira cedidas pelo 
Museu das Flores 
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BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA   
                                    MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL   

Dia de São 
Valentim 

Venda de 
livros 

Valores 
essenciais 

à vida 
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Dia da Mulher 

Dia do Pai 

Páscoa 

25 de abril 
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AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE   

Dia Mundial 
da água 

Dia Mundial 
da   floresta 

Para comemorar esta data as crianças que frequentam a 
Biblioteca plantaram flores e legumes que neste momen-
to se encontram a crescer na Biblioteca. 

No passado dia 29 de março a Câmara Municipal de 
Santa Cruz das Flores, em parceria com o Centro de 
Interpretação Ambiental do Boqueirão-Parque Natural 
das Flores e a Unidade de Saúde da Ilha das Flores, 
realizaram uma visita ao reservatório situado na Rua 
da Cruz e à captação de água situada no lugar do 
Castelo, na Caveira.  

Recolha de 
monstros e 
verdes 

Município recolhe gratui-
tamente à 2ª feira, medi-
ante marcação prévia, os 
Monstros 
(eletrodomésticos anti-
gos) e Verdes (restos de 
limpeza de jardim). Para 
efeito deverá contatar o 
Município presencial-
mente, por telefone ou 
ainda por e-mail. 
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Torneio de futsal 
 

No dia 02 de Fevereiro de 
2014, realizou-se no Pavi-
lhão Gimnodesportivo de 
Santa Cruz das Flores um 
torneio de Futsal Feminino 
de Entidades, sendo que 
as duas equipas concor-
rentes foram a da Câmara 
Municipal de Santa Cruz 
das Flores e a da Santa 
Casa da Misericórdia, que 
venceu o jogo por 5-0, ven-
cendo desta forma o Tor-
neio. 
Valeu a animação e a boa 
disposição de ambas as 
equipas e do público que 
esteve a assistir. 
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Jogos     
desportivos   

das Flores 
Rali Ilha 
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Decorreu na EBS das Flores, de 
29 de abril a 1 de maio, a XXV 
Edição dos Jogos Desportivos 
Escolares  como tema 25 anos em 
movimento.  



Mês Dia Festa Localidade  
Maio 9 e 10 N.ª Senhora de Fá ma Santa Cruz 

  24 Fes val Infan l da Canção Santa Cruz 
  30 Dia da Criança Santa Cruz 
  29,30,31, 01 e 02 Vaivém Oceanário Santa Cruz 
  31 e 01 Festa da Praça - Império das Crianças Santa Cruz 

Junho 1 Santo Cristo Ponta Delgada 
  7, 8 e 9 Espirito Santo Monte 
  7 , 8 e 9 Espirito Santo Fazenda 
  21, 22, 23, 24 São João D'aquela banda Rua Boavista - Santa Cruz 
  28 e 29 Festa de São Pedro Ponta Delgada e Monte 

Julho 11, 12 e 13  Nª Senhora Lourdes Fazenda 
  25, 26 e 27 Festa de Espírito Santo da Praça Santa Cruz 

Agosto 1, 2 e 3 Cais das Poças Santa Cruz 
  2 e 3 N.ª Sra. Guia Ponta Delgada 
  15, 16 e 17 I Rally Ilha das Flores Santa Cruz 
  16 e 17 Sra. do Pilar e São Roque Cedros 

Setembro 20 e 21 Bom Jesus e Sra. Livramento Caveira 
  5, 6 e 7 Santo Amaro Ponta Delgada 
  27 e 28 Santo António Rua Boavista - Santa Cruz 

Dezembro 8 Nossa Sra. Conceição Santa Cruz 

Festas e eventosFestas e eventosFestas e eventos   


