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Caros (as) Munícipes,  

O final de um ano e o início de um novo 

ano é geralmente tempo de reflexão. É 

uma época em que se efetua um balanço 

pessoal e profissional. Faz-se uma retros-

petiva daquilo que foi feito, se tudo está de 

acordo com aquilo que foi perspetivado e 

com as nossas expetativas, objetivos e 

ambições. Em simultâneo planeia-se um 

aperfeiçoamento ou mesmo uma mudança de paradigma, visando 

outros objetivos, outras metas ou outras ambições.  

É costume dizer nesta época de passagem de ano: “Ano Novo, Vi-

da Nova”. Da minha parte e do Município de Santa Cruz das Flo-

res, estamos, como sempre estivemos, determinados em continuar 

o trabalho que já vem sendo desenvolvido, nomeadamente conti-

nuar a requalificação urbana, através do desenvolvimento de pro-

cessos de revitalização que passam pela recuperação de antigos 

espaços atribuindo-lhes novas valências. 

Conservar, modernizar e beneficiar são as linhas mestras da nossa 

atuação, para dar um novo impulso ao concelho e à “Vila de Santa 

Cruz”.  
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Assim, para atingirmos os nossos objetivos é 

essencial um conjunto de obras que a Câma-

ra irá realizar durante o ano de 2017, num in-

vestimento total superior a dois milhões e qui-

nhentos mil euros, através do Programa Ope-

racional AÇORES2020 das quais realço: a 

construção do Parque de Lazer e Campismo 

junto às piscinas naturais do altio, a Ligação 

Pedonal – colocação de escada – da Avenida 

Diogo de Teive e do Porto das Poças, a cons-

trução do Parque de Lazer do Boavista no to-

po Sul da Pista do Aeroporto; o reforço do 

abastecimento de água ao Lugar da Ponta 

Ruiva com pavimentação das ruas dentro da 

localidade, a pavimentação da estrada do Fa-

rol em Ponta Delgada, o reforço do abasteci-

mento de água à freguesia da Caveira com 

pavimentação das ruas dentro da localidade, 

a construção da Zona Balnear “Poça das Sa-

lemas”, a reabilitação do Edifício do Antigo 

Tribunal, a reabilitação do Moinho da Ribeira 

do Pomar e a substituição da rede de abaste-

cimento de água nos Cedros e pavimentação 

das ruas da freguesia. 

Não menos importante são os apoios na área 

social, à natalidade, os ATL’s, as bolsas de 

estudo, a escola de música, o apoio na aqui-

sição de medicamentos, na habitação degra-

dada, na cedência de máquinas e em peque-

nas obras, através do programa “Santa Cruz 

Ajuda”, ou ainda as baixas taxas do IMI, do 

abastecimento de água e recolha gratuita dos 

RSU. 

As delegações de competências nas freguesi-

as, cujos objetivos são a melhoria da qualida-

de de vida da população e a criação de em-

prego, têm sido coroadas de êxito e nestes 

três anos foram delegadas competências nas 

nossas juntas num valor de trezentos mil eu-

ros. 

Destaco ainda o cuidado que esta Câmara 

Municipal tem tido na limpeza do espaço pú-

blico, indo de encontro a uma preocupação 

manifestada pelos munícipes, tornando assim 

o nosso concelho mais limpo e ainda mais ca-

tivante para os turistas e locais.  

Completamos 3 anos em outubro da nossa 

chegada à Câmara Municipal. 

Nestes 36 meses cumprimos praticamente 

todos os compromissos assumidos, muito foi 

feito, mas muito mais há para fazer. 

O investimento no concelho, nomeadamente 

na melhoria da qualidade de vida e no bem-

estar dos residentes e visitantes, assim como 

a preparação de um futuro mais sustentável, 

é evidente, desde a Caveira até Ponta Delga-

da mantendo o rigor e o equilíbrio das contas. 

Destaco, destes investimentos, apenas as 

obras de requalificação urbana no Largo 25 

de Abril; a recuperação da 1.ª Fábrica da Ba-

leia artesanal do Boqueirão com a criação da 

zona balnear da Poça das Mulheres; a reabili-

tação do Pavilhão Gimnodesportivo em Santa 

Cruz e a construção do Museu e Auditório 

Municipal, porque seria fastidioso nesta breve 

nota descrever o muito que foi feito em todo o 

concelho. 

Sinal desta nova dinâmica, é o aumento do 

número de pessoas que nos visitam e a pro-

cura do nosso concelho para a realização de 

eventos, particularmente na área da natureza 

e aventura, como é exemplo os eventos inter-

nacionais de canyoning, todos atraídos pela 

possibilidade de apreciarem e disfrutarem de 

um concelho que é Reserva da Biosfera da 

UNESCO, de uma beleza natural incompará-

vel. 

Desejo a todos um ano de 2017 com muita 

saúde e cheio de conquistas e sucessos pes-

soais e profissionais. 

Sempre ao vosso serviço, 

José Carlos Mendes 
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A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores está a empreender uma estratégia de regeneração urbana, através do desen-
volvimento de processos de revitalização, que passam pela recuperação de antigos espaços atribuindo-lhes novas valências. 
Conservar, modernizar, remodelar e beneficiar são as linhas mestras de atuação.  
Dar um novo impulso ao concelho e à “Vila de Santa Cruz”. 
Para isso é muito importante as obras que a Câmara irá realizar no ano de 2017, num investimento superior a dois milhões e 
quinhentos mil euros, das quais se destacam: 

Construção do Parque de Lazer e Campismo no Altio: 
Obra já em curso e adjudicada à empresa Sociedade de Construções Lucino Lima Lda. pelo valor de  
€ 352.713,76 e pelo prazo de 9 meses. 

 

Ligação pedonal - colocação de escada – da Avenida Diogo de Teive e do Porto das Poças: 
Obra já em curso adjudicada à empresa Marcometal II, Construções e Comércio de Produtos Metálicos, Lda. 
pelo valor de € 34.972,84. 

 

Construção do Parque de Lazer do Boavista: 
Obra em fase de adjudicação à empresa Construções Benevides, Unipessoal Lda. pelo valor de € 326.343,05 
e pelo prazo de 10 meses. Com esta intervenção pretende-se requalificar o antigo polidesportivo do Boavista 
Sport Club, onde vai nascer um campo de jogos tradicionais e um skate park, ao mesmo tempo que se vai 
também requalificar toda a zona do antigo observatório meteorológico, onde também irá nascer um circuito 
pedonal com diversos aparelhos para exercício físico, um miradouro com vista para o mar e para a Vila de 
Santa Cruz, um parque infantil, uma zona de descanso e leitura e uma zona de merendas. Todo o parque 
será dotado de um circuito para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

Reforço do abastecimento de água ao Lugar da Ponta Ruiva com pavimentação das ruas dentro da locali-
dade: 
Obra adjudicada à empresa Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, S.A., pelo valor de € 466.440,00 e 
pelo prazo de 12 meses. Está previsto iniciar as obras ainda no mês de janeiro. Esta intervenção vai permitir a 
substituição de toda a rede de adução e distribuição ainda em fibrocimento, por uma nova rede em PVC e a 
pavimentação betuminosa de todas das ruas.  

Pavimentação da estrada do Farol em Ponta Delgada: 
Obra já a decorrer, adjudicada à empresa Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, S.A.  pelo valor de € 
153.862,80 pelo prazo de 30 dias. 

 

Reforço do abastecimento de água à freguesia da Caveira com pavimentação das ruas dentro da localida-
de: 
Obra já em curso, realizada por administração direta pelo valor de € 260.727,96 pelo prazo de 10 meses. Esta 
intervenção vai permitir a substituição de toda a rede de adução e distribuição ainda em fibrocimento, por 
uma nova rede em PVC e a pavimentação betuminosa de todas das ruas da freguesia. 

 

Zona Balnear “Poça das Salemas” em Santa Cruz:  
Obra em fase de contratação adjudicada à Sociedade de Construções Lucino Lima Lda. pelo valor de € 
102.729,13 e pelo prazo de 5 meses. Este projeto visa a criação de um acesso pedonal, uma zona de solário e 
um parque de estacionamento. A zona a intervir, pela sua localização junto ao mar, torna-se delicada, pelo 
que se decidiu que a intervenção deverá ser mínima e causar o menor impacto possível. 

 

 Requalificação do Edifício do Antigo Tribunal: 
Foi lançado o concurso para a empreitada de requalificação do Edifício do Antigo Tribunal, no valor base de 
500.298,11€ e pelo prazo de execução de 12 meses. 

 Reabilitação do Moinho da Ribeira do Pomar: 
Prevê-se o início das obras de reabilitação do moinho da Ribeira do Pomar no primeiro semestre do ano de 
2017.  
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Obras em Curso 
A Junta de Freguesia de Santa Cruz das Flores em colaboração com a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 
está a executar obras de melhoramento do sistema de abastecimento de água à lavoura, com a colocação de tuba-
gens novas no Pico da Casinha. 

Esta obra vem contribuir para o melhoramento da adução do atual sistema e assume uma significativa importância 
na atividade agropecuária na Freguesia de Santa Cruz. 

Na sequência da derrocada que ocorreu na Fajã do Conde no início do Verão, a Câmara Municipal solicitou uma 
peritagem ao Laboratório Regional de Engenharia Civil. 

No seguimento deste relatório, a Junta de Freguesia de Santa Cruz procedeu a obras de beneficiação, criando um 
muro para contenção de terras e reparação do caminho. 
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Obras em Curso 
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Obras em Curso 
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Obras em Curso 
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Obras concluídas 
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Obras concluídas 
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Obras concluídas 
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Equipamentos 

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, adquiriu quatro quiosques em madeira. 

Esta iniciativa, tem como objetivo proporcionar aos vários artesãos do concelho um espaço para exposição e venda dos seus 
produtos, já que não dispõem de estabelecimento físico.  

Os quiosques encontram-se abertos durante a realização quinzenal da Feira Mercado, mas perspetiva-se que funcione no pró-

ximo verão durante mais tempo. 

Foram instalados no Porto Velho alguns equipamentos de apoio aos banhistas, em especial aos mais jovens desig-
nadamente um escorrega com escada e ainda alguns melhoramentos no acesso ao mar com escadas e corrimões.  
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No passado dia 27 de maio, teve lugar no Museu Municipal de 
Santa Cruz das Flores, o II Encontro de escritores açorianos 
“Pedras Negras”, integrado no festival internacional de artes,  
Azores Fringe Festival, apresentado pelo diretor artístico da 
associação cultural MiratecArts Terry Costa.  

Um encontro de partilha de histórias e escritas desde São Mi-
guel às Flores com o público presente.  

Foi ainda inaugurada a exposição de pintura, intitulada “É pre-
ciso ter um tempo” do artista FRANCzero (Ilha do Pico), que 
apresentou uma série de desenhos a grafite sobre papel. 

A quarta edição do Azores Fringe, chegou a todas as ilhas dos 
Açores contando com a participação de 220 artistas de várias 
regiões do continente português e de 32 países. 

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores  no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, cele-
brado a 10 de junho, aderiu ao Yuba, uma aplicação (app) para smartphones e tablets, que permitirá aos turistas e 
locais estarem sempre atualizados quanto aos espaços de restauração, alojamento, locais de interesse turístico, 
farmácias, supermercados ou até mesmo contactos úteis. 

O Yuba oferece a possibilidade de guardar e partilhar os seus locais favoritos nas redes sociais, publicar comentá-
rios e fotografias dos locais que visita ou até mesmo avaliá-los. O utilizador pode também sugerir locais que conhe-
ça e que ainda não estejam no Yuba.  

A app foi desenvolvida para os sistemas Android e iOS, e pode ser descarregada gratuitamente bastando aceder às 
lojas (app stores) dos respetivos sistemas operativos.  
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Foi apresentado no dia 03 de agosto na Biblioteca Municipal de Santa Cruz das Flores, o livro “1976: Autonomia! – 

O Governo Próprio dos Açores”, da autoria do deputado regional José Andrade, último da trilogia “Anos Decisivos”. 

Com prefácio de João Bosco Mota Amaral e editada pela Letras Lavadas / Publiçor, esta trilogia visa comemorar os 

40 anos da Região Autónoma dos Açores. 

Realizou-se de 30 de julho a 07 de agosto a XXVIII Atlantis Cup – Regata da Autonomia, que pela primeira vez, nave-

gou no Grupo Ocidental dos Açores.   

A Atlantis Cup teve início na ilha das Flores e contou com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, 

prova esta que teve a participação de 16 veleiros e mais de 60 tripulantes, que cobriram 236.5 milhas náuticas no 

Arquipélago dos Açores. 

Os participantes no final da 1.ª Etapa da Regata, foram recebidos com um Cocktail no Museu e Auditório Municipal 

de Santa Cruz das Flores. Este evento social proporcionou um ambiente de convívio aos tripulantes, organização e 

público da Regata. 

Recorde-se que esta regata tem uma projeção nacional e mediática de grande dimensão que se pretende rentabili-

zar promovendo o destino Flores e os seus produtos de referência.  
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Decorreu durante o mês de julho e agosto, todas as quintas-feiras, as Noites de Verão na Praça Marquês de Pom-

bal, com animação infantil, bandas locais, quiosques de artesanato, usados e doçaria local. 

Festa Municipal “Cais das Poças” 2016 

Desfile de Motos 
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 Cortejo “Vivências e Tradições” 
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XI Concurso de Pesca Desportiva Embarcada 

Briefing e Pequeno almoço Partida dos participantes para a pesca 

Chegada dos participantes e pesagem do peixe 
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Entrega dos Troféus 

Classificação 

Albatroz - David Ambrósio MAP - Dorberto Pereira Dragão - José Marques Flores - Fernando Melo 

Dina - Samuel Machado Constança - Armando Lopes Alabama - Ivan Peixoto 

Caboz - Luc Dansan Orca I - Paulo Manes Suzete - António Furtado 

Embarcação Skipper 

1 º Lugar: Alabama  Ivan Peixoto 

2º Lugar : Caboz  Luc Dansan 

3º Lugar:  Albatroz  David Ambrósio 

Maior exemplar: Suzete  António Furtado 

Exemplar mais pesado:  Alabama  Ivan Peixoto 
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MAP II - António Pereira Flor de Pingus - Jacques di 

Constanzo  

Aviar o Peixe 

Aurea 

Pesagem do Pescado 
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Caldo de Peixe 
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Realizou-se de 18 a 25 de setembro na Ilha das Flores o III Encontro Internacional de Canyoning dos Açores (CIMA), 
com a participação de 220 participantes de 15 nacionalidades. 

Este encontro de Canyoning contou com a colaboração do Município de Santa Cruz que cedeu o espaço do Museu 
e Auditório Municipal para a Sessão de Abertura, apoio logístico, cedência de transportes e ofereceu um beberete/
jantar volante de boas-vindas aos participantes. 

Esteve patente ao público durante o encontro, uma exposição “Por Caminhos de Água”, com fotografias de 
canyoning na Ilha das Flores. 

Tratou-se de um evento com uma grande projeção e promoção a nível internacional das belezas paisagísticas da 
nossa ilha, constituindo-se atualmente já como um destino de canyoning de excelência, bem como de uma mais 
valia para a nossa economia e turismo. 

Entre os dias 8 e 10 de setembro, decorreu nas Ilhas das Flores e Corvo, o XIX Conselho Mundial das Casas dos Aço-

res, com a participação de catorze Casas dos Açores provenientes do Canadá, Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Por-

tugal continental e Amigos da Casa dos Açores das Bermudas. 

A sessão de abertura teve lugar no Museu Municipal de Santa Cruz das Flores destacando-se, entre as diversas ses-

sões de trabalho, um balanço das suas atividades e análise dos principais desafios que são colocados às comunida-

des açorianas da diáspora; uma conferência sobre a realidade e desafios da ilha das Flores, com os Presidentes das 

Câmaras Municipais florentinas, Luís Maciel e José Carlos Mendes, e uma cerimónia de atribuição de medalhas de 

mérito, na qual as Casas dos Açores homenagearam diversas personalidades e instituições, além de distinguirem o 

Produto Açoriano de Qualidade de 2016 – Miolo de Hortênsia. 
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A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores organizou, no dia 11 de novembro, o magusto tradicional de São Mar-
tinho.  

A iniciativa teve lugar durante a manhã na Praça Marquês de Pombal e à noite no Antigo Mercado Municipal, com 
a habitual distribuição de castanhas assadas e vinho. 

O convívio e a boa disposição foram as notas dominantes de uma noite muito animada, que, além da castanha as-
sada e do vinho, contou com a atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ponta Delgada e da banda Full “K” 
Ords.  

No passado dia 19 de setembro, o Município de Santa Cruz das Flores ofereceu, 8 
computadores portáteis, à Associação de Estudantes da  Escola Básica e Secundária 
das Flores, com o objetivo de melhorar as condições de acesso dos alunos às novas 
tecnologias de informação. 

José Carlos Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz considera que “a 
disponibilização destes computadores integra um conjunto de medidas encetadas 

pela Autarquia de Santa Cruz com o intuito de melhorar as condições de aprendizagem dos jovens do Concelho". 
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No âmbito do programa elaborado pela Autarquia de Santa Cruz das Flores para celebrar a quadra natalícia, reali-
zou-se no passado dia 10  de dezembro uma Prova Gastronómica com pratos tradicionais da Ilha das Flores e muito 
antigos como é o caso da sopa de saramago, sopa de funcho e as escaldadas. 

Apesar do mau tempo que se abateu sobre Santa Cruz nessa noite, a iniciativa foi um êxito com grande afluência 
das pessoas. 

Pretendendo contribuir para a magia do espírito natalício, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, promoveu 
um programa especial de Natal, dedicado essencialmente às crianças e às famílias. 
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Foi realizado no dia 10 de dezembro o Concurso de Montras de Natal, uma iniciativa promovida pela Câmara Muni-
cipal, que teve como objetivo estimular e valorizar o comércio local, tornando-o mais atrativo durante a quadra 
natalícia. 

Estiveram a concurso oito montras que foram visitadas e avaliadas pela população. 

Foram atribuídos prémios aos três primeiros classificados, bem como um certificado de participação a todos os 
concorrentes. 

1.º Classificado: 150 Euros  2.º Classificado: 125 Euros  3.º Classificado: 100 Euros 
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Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Santa Cruz assinalou 

a quadra natalícia com a exposição do Presépio de Natal, alusivo à celebra-

ção do nascimento do menino Jesus e com a representação de algumas vi-

vências e tradições de freguesias e lugares do nosso concelho. 

Este Presépio, com mais de quatro centenas de figuras artesanais e edifícios 

emblemáticos do nosso concelho, esteve em exposição no Museu e Auditó-

rio Municipal até ao dia 06 de janeiro. 
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A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, realizou no passado dia 18 de dezembro a Festa Convívio de Natal 
com as crianças que receberam o apoio à Natalidade e suas famílias. 

O Programa de Incentivo à Natalidade que teve inicio em 2014 já apoiou até à data, trinta e sete meninos e meni-
nas, no valor que ronda os 40 mil euros, ajudando deste modo a criar melhores condições de vida das famílias jo-
vens no Concelho de Santa Cruz das Flores.  

No passado dia 16 de dezembro decorreu a tradicional Festa de Natal das Crianças no Museu e Auditório Municipal 
organizada pela Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. 

Para além da distribuição das já habituais e muito desejadas prendas de Natal pelo Pai Natal a todas as crianças em 
idade escolar do concelho, incluindo as crianças do Centro de Bem-Estar da Paróquia de Santa Cruz “O Girassol” e 
dos ATL’s, estiverem também presentes na festa as figuras da Disney: Elsa e Anna, o Mickey e a Minnie. 

As crianças no final foram convidadas a visualizar um filme “A vida secreta dos nossos bichos” e a visitar o Presépio 
de Natal. 
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A Câmara Municipal organizou no passado dia 23 de dezembro o almoço de Natal com os idosos dos centros de 
convívio do concelho.  

No final do almoço foram realizadas atividades recreativas como o jogo do bingo e distribuídas lembranças. 

Realizou-se no passado dia 22 de dezembro o almoço convívio dos funcionários e colaboradores da Câmara Munici-
pal de Santa Cruz das Flores, tendo sido entregue no final um cabaz de Natal a todos os Funcionários/
Colaboradores, contendo diversos produtos tradicionais desta época natalícia. 
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A autarquia de Santa Cruz das Flores encontrou 

através dos programas ocupacionais, criados pe-

lo Governo Regional, uma forma de contrariar a 

taxa de desemprego do concelho e proporcionar 

às famílias com desempregados rendimentos 

fixos e experiência profissional, que facilitará no 

futuro o reingresso no mercado de trabalho.  

Assim, durante 2016 foram celebrados dezanove 

acordos de atividade ocupacional, sendo dez ao 

abrigo do programa PROSA e nove ao abrigo do 

RECUPERAR e colocados dois desempregados no 

programa CTTS.   

Foram também prorrogados nove acordos ao 

abrigo do programa PROSA e RECUPERAR.  

A criação do programa Suporte ao Emprego Inte-

grado (SEI) que se destina a desempregados sub-

sidiados oriundos dos programas PROSA e RECU-

PERAR permitiu integrar 21 pessoas. 

Ao abrigo do programa Estagiar L encontra-se a 

estagiar um jovem licenciado em Proteção Civil e 

Gestão de Riscos. 

Durante o mês de janeiro decorre o período de 

candidaturas ao programa Municipal para com-

participação de Medicamentos – Idoso com Saú-

de. 

No ano de 2016 o programa Idoso com Saúde 

permitiu apoiar os idosos Maria Conceição Lou-

renço Jerónimo, António de Freitas Vieira, Maria 

Margarida Lima da Silva, António Francisco Ra-

mos Nunes, Aurélio Cabral, Maria Vieira de Frei-

tas e Celestina da Silva Cabral.  

Este programa tem como principal objetivo col-

matar as necessidades das populações mais fra-

gilizadas através do apoio à aquisição de medica-

mentos com receita médica ou outro material clínico devida-

mente justificado mediante receita e declaração médica. O 

apoio consiste numa comparticipação financeira anual de 

75€.  

Podem beneficiar desta comparticipação os cidadãos resi-

dentes e recenseados no concelho com idade igual ou superi-

or a 65 anos e cujo rendimento per capita do agregado fami-

liar seja inferior a 75% do salário mínimo na Região Autóno-

ma dos Açores.  
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Durante o ano de 2016 foram apoiadas 14 crianças ao abrigo do Progra-

ma Municipal de Incentivo à Natalidade. Este apoio financeiro, que pro-

cura incentivar o aumento da natalidade e a melhoria das condições de 

vida das famílias residentes, efetua-se através da atribuição de um subsí-

dio mensal no valor de € 75,00 durante 12 meses, perfazendo um total 

anual por bebé de € 900,00. 

Desde a aprovação do Regulamento do Programa Municipal de Incentivo 

à Natalidade em 2014 a Câmara Municipal apoiou 37 famílias.  

No âmbito do programa de Incentivo ao Associativismo dis-

ponibilizado pela Câmara de Santa Cruz das Flores foram 

concedidos apoios às seguintes instituições, no ano de 2016: 

Leandro Sousa 

Kyara Pereira 

Daniela Mateus 

Lourenço Armas 

Matias Caldeira 

Simone Eduardo 

Vicente Pacheco 

Gonçalo Sousa 

Francisca Mendonça 

Amadeu Silva 

Inês Pereira 

Ricardo Andrade  

Inês Pimentel  

Raul Medina 

Entidade Montante 

Associação de Jovens das Flores 2.000,00 € 

Clube Desportivo Escolar Flores  2.000,00 € 

Grupo Desportivo Os Minhocas 6.000,00 € 

Grupo de Teatro “A jangada” 2.000,00 € 

Apoios concedidos 
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(Regulamento Interno n.º 5/205-AP.) 

No âmbito do programa de apoio social “Habitação Degradada”, a Câmara Muni-
cipal de Santa Cruz das Flores,  atribuiu ao longo do ano de 2016, onze apoios 
financeiros a famílias carenciadas totalizando uma quantia de 12.000,00€. 

Estes apoios destinaram-se à melhoria das condições habitacionais básicas dos 
agregados familiares mais carenciados, sendo concedidos ao abrigo deste progra-
ma apoios de materiais de construção civil, utilização de maquinaria e mão-de-
obra: 

Processo n.º 01.2016 – Dorvalino Cordeiro Tavares – 1º Escalão de Apoio, no valor de 2.100,00€ - (Deliberação n.º 3351/2016); 

Processo n.º 02.2016 – João Avelar Armas – 3º Escalão de Apoio, no valor de 900,00€ - (Deliberação n.º 3350/2016); 

Processo n.º 03.2016 – Eduardo Manuel Maiato Rodrigues – 2º Escalão de Apoio, no valor de 1.500,00€ - (Deliberação n.º 3368/2016); 

Processo n.º 04.2016 – José Francisco Viveiros Alves – 1º Escalão de Apoio, no valor de 2.100,00€ - (Deliberação n.º 3369/2016);  

Processo n.º 05.2016 – Kathy da Graça Sousa – 4º Escalão de Apoio, no valor de 600,00€ - (Deliberação n.º 3380/2016); 

Processo n.º 06.2016 – Maria Fátima de Sousa – 3º Escalão de Apoio, no valor de 900,00€ - (Deliberação n.º 3381/2016); 

Processo n.º 07.2016 – José Pacheco de Sousa – 2º Escalão de Apoio, no valor de 1.500,00€ - (Deliberação n.º 3406/2016); 

Processo n.º 08.2016 – Leonor Margarida da Silva – 4º Escalão de Apoio, no valor de 600,00€ - (Deliberação n.º 3423/2016); 

Processo n.º 09.2016 – Hélder Manuel Alves da Câmara – 4º Escalão de Apoio, no valor de 600,00€ - (Deliberação n.º 3451/2016); 

Processo n.º 11.2016 – Eliana Vieira de Sousa – 4º Escalão de Apoio, no valor de 600,00€ - (Deliberação n.º 3460/2016); 

Processo n.º 12.2016 – Norberto de Freitas Braga – 4º Escalão de Apoio, no valor de 600,00€ - (Deliberação n.º 3461/2016). 

ANO LECTIVO DE  2016/2017  A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores 

atribui anualmente Bolsas de Estudo de for-

ma a apoiar financeiramente os jovens que 

ingressem ou frequentem o ensino superior 

que confira o grau de licenciatura e mestrado 

integrado.  

O montante da bolsa varia de acordo com os 

rendimentos do agregado familiar, sendo a 

bolsa máxima de 250€ e a bolsa mínima é de 

50€. 

Com esta medida a Câmara Municipal pre-

tende apoiar alunos que desejem continuar a 

sua formação académica, independentemen-

te da sua condição económico-social. 

Nome Curso Montante 

Carolina Fátima Nunes Furtado Biotecnologia 90,00 € 

Bebiana Maria Santos Chalabardo Arquitetura Paisagística 250,00 € 

Roberto Carlos Lindo Alves Design Jogos Digitais 150,00 € 

Andreia Sofia Oliveira Nóia Serviço Social 90,00 € 

Jacob Fernando Noia Vasconcelos Filosófico/Teológico 250,00 € 

Brenda Palmira Sousa Correia Ciências da Educação 50,00 € 

Tiago Alexandre de Freitas Nunes Contabilidade e Administração 70,00 € 

Mariline Santos Lopes Gestão 70,00 € 

Vítor Manuel Sousa Coelho Eletrónica e Telecomunicações 150,00 € 
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O Orçamento e Plano da autarquia para o ano de 2017, do-

cumentos orientadores da gestão económica e financeira 

que o Município pretende desenvolver, definem o montante 

previsto da receita a liquidar e o montante da despesa a exe-

cutar.     

A elaboração do Orçamento e das Grandes Opções do Plano, 

teve em conta, numa primeira fase a análise dos recursos 

financeiros disponíveis, nomeadamente as receitas provenientes do Orçamento de Estado e do PO 

Açores 2020, e numa segunda fase foram hierarquizados os projetos considerados determinantes pa-

ra a prossecução dos objetivos definidos. 

A execução do Orçamento e Plano de Investimentos, sendo estes realistas e adequados ao contexto 

económico e social em que estamos inseridos, traduzem sem dúvida a continuação do desenvolvi-

mento integrado e sustentado do Concelho de Santa Cruz das Flores. 

O orçamento para o ano de 2017 totaliza o montante de 4.149.324,00€. Dotação necessária para exe-

cutar aos compromissos anteriormente assumidos, bem como os novos projetos inscritos nas Grandes 

Opções do Plano.  
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Considerando que o atual executivo municipal em matéria de apoio social, criou e implementou uma 

série de iniciativas no sentido de apoiar as famílias, nomeadamente as mais carenciadas e com maior 

vulnerabilidade, das quais destaca-se as tarifas de água baixas a um euro por mês, as taxas do IMI no 

valores mínimos permitidos, o apoio á habitação degradada, a atribuição de Bolsas de estudo a estu-

dantes do ensino superior, o transporte escolar gratuito das crianças que residem a menos de três 

quilómetros do estabelecimento de ensino, a funcionamento gratuito dos ATL em Santa Cruz e na fre-

guesia de Ponta Delgada, 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. 

Tendo em conta o código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a autarquia de 

Santa Cruz das Flores deliberou aplicar: 

- Taxa mínima de IMI (0,3%); 

- Redução de IMI para Famílias com dependentes a cargo ( em 20€ para as 

famílias com um dependente a cargo; em 40€ para as famílias com dois dependentes a cargo; em 70€ 

para as famílias com 3 ou mais dependentes a cargo). 

Redução Participação no IRS: 

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 terri-

torial, 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.  

À semelhança dos anos anteriores e tendo em vista reduzir o esforço das famílias, a autarquia delibe-

rou a participação em 4%, sendo que a diferença reverterá a favor dos sujeitos passivos do concelho. 
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Para lembrar o Dia Internacional do Livro Infantil, com os 

nossos meninos foi elaborado um cartaz, mostrando as 

preferências literárias de cada um. 

Este ano, para comemorar o Dia Mundial do Ambiente, construímos pequenas caixinhas de reciclagem a imitar as 

“verdadeiras”, com o intuito de motivar as crianças para a separação correta do lixo, tornando o meio ambiente muito mais 

saudável. 

Decorreram na Biblioteca Municipal diversas Horas do Conto e Teatro de Fantoches. Esta é sempre uma atividade 

a que as crianças aderem com entusiasmo uma vez que no final podem elas próprias criar as suas histórias com os 

fantoches. 
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O verão é sem dúvida sempre divertido na Biblioteca Municipal.  

Vamos muitas vezes ao Parque Infantil para brincar, temos também 

muitos trabalhos manuais quase todos os dias e para comemorar o 

início do verão fizemos um mural que esteve exposto à entrada da 

nossa Biblioteca. 

Para celebrar os animais de estimação das nossas crianças, este ano no Dia Mundial 

do Animal, fizemos pulseiras com imagens de pequenos animais. 

Para lembrar o início de 

outono, pinta-

mos fadas de 

outono e com 

elas decora-

mos a nossa 

Biblioteca Municipal.  
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À semelhança dos anos anteriores, a Quercus – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza identificou, as águas balneares das Piscinas Natu-

rais de Santa Cruz das Flores como tendo Qualidade de Ouro.  

Para receber a classificação de Qualidade de Ouro em 2016, uma água bal-

near tem de respeitar o seguinte critério: 

- Qualidade da água EXCELENTE nas cinco últimas épocas balneares de 2011 a 2015. 

Aplicação de Rodenticida 

Aplique o rodenticida disponibilizado pela autoridade competente de forma segura: 

 Em local protegido, de modo a não ser acessível a crianças e a animais não roe-

dores (por exemplo, fixar o produto dentro de um tubo de P.V.C. ou debaixo de 

uma telha ou dentro de uma garrafa de água cortada nas extremidades) 

 Coloque o rodenticida nos locais de maior probabilidade de passagem dos roedo-

res (junto a muros e paredes, junto de fontes de alimento) 

 Visite os postos de engodo regularmente e mantenha a oferta de rodenticida 

enquanto houver consumo ou outros sinais de presença de ratos.  

 

Atenção: 

 Utilize sempre luvas para manipular o produto  

 Armazene os rodenticidas longe de crianças e animais  

 

Em caso de dúvida não hesite em contactar-nos: 

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores:  

Tel: 292 590 700 

geral@cmscflores.pt 

Serviços de Desenvolvimento Agrário das Flores e Corvo: 

Tel: 292 590 450 

Em caso de envenenamento consultar o Centro de Informação Antivenenos: 

808 250 143 
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A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores promoveu várias ações no âmbito da Semana Europeia de Prevenção 

de Resíduos (EWWR) realizada de 19 a 27 de novembro. 

No passado dia 22 de novembro em parceria com o Parque Natural das Flores, promoveu-se uma ação de sensibili-

zação destinada a 136 crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo de Santa Cruz das Flores. 

Nos dias 22, 23 e 24 de novembro foram realizadas várias visitas de estudo a 60 alunos da Escola Básica e Secundá-

ria das Flores ao Centro de Processamento de Resíduos das Flores. 

Durante essa semana foi também realizada uma campanha de sensibilização para a importância da correta separa-

ção e recolha de resíduos eletrónicos, lâmpadas e pilhas, sob a forma de folheto a todos os domicílios do concelho. 

De 10 e 13 de maio a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, realizou nas quatro fre-

guesias do concelho de Santa Cruz das Flores várias sessões de sensibilização “Separar é 

que está a dar”, numa  parceria conjunta entre o Parque Natural da Ilha das Flores e a 

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores. 

Procurou-se alertar a população para o problema dos resíduos urbanos e sensibilizar para 

a sua prevenção e correta separação. 

O melhor resíduo é, portanto, aquele que não chega a ser formado!  
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Realizou-se entre 2 e 12 de maio o Torneio de Futsal  das entidades, organizado 

pela Direção Regional do Desporto e a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flo-

res. Este torneio envolveu a participação de oito equipas, nomeadamente a USI 

Flores, MEO, Junta de Freguesia de Santa Cruz, Bombeiros, MAI, Câmara Muni-

cipal de Santa Cruz, Serviços de Desenvolvimento Agrário das Flores e Corvo e a 

Greda.  

No final do Torneio houve a entrega de prémios. 

Classificação 

1º Lugar— MAI 

2º Lugar— Câmara Municipal 

de Santa Cruz das Flores 
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Enquadrado na festa do Cais das 

Poças, realizou-se entre 30 de Julho 

e 4 de agosto o Torneio de Futebol 

de 7 organizado por Pedro Lima, 

César Sousa e Câmara Municipal de 

Santa Cruz das Flores.  

Classificação 

1º Lugar — Veteranos 

2º Lugar — Squadra Azurra 

3º Lugar — Os Tais 
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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 

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 AMBIEN-
TAL DO BOQUEIRÃO 
292 542 447 
AEROPORTO - SATA AIR AÇORES 
292 590 350 
LOJA - SATA AIR AÇORES 
292 590 340 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
292 590 360 
 

 

A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores conjuntamente com a Comissão de Proteção de Menores organiza-
ram o Dia Mundial da Criança. 

Participaram neste evento todas as crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Concelho de Santa Cruz das Flores. 

Realizaram-se várias atividades: diversos jogos, insufláveis, rastreio de saúde e educação alimentar, visitas aos car-
ros da PSP. 

Foram distribuídas t-shirts a todas as crianças, e um lanche, oferecidos pela Câmara Municipal.  

As diversas atividades contaram ainda com a presença da Minnie e do Mickey, transformando este dia numa festa 
de alegria para todos. 

http://museus.azores.gov.pt/museus/ver.aspx?id=8

