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 EditorialEditorialEditorial   
JOSÉ CARLOS MENDESJOSÉ CARLOS MENDESJOSÉ CARLOS MENDES   

Presidente da Câmara Municipal de            Presidente da Câmara Municipal de            Presidente da Câmara Municipal de            
Santa Cruz das FloresSanta Cruz das FloresSanta Cruz das Flores   

Caro (a) Munícipe, 

Agora que chegamos a 2016, quero par lhar convosco os de-
sejos de que este seja para todos um ano melhor, mais solidá-
rio, mais justo, cheio de realizações e conquistas, com muita 
saúde e confiança, para si e para a sua família. 
Desde logo, e porque o apoio social às pessoas e famílias foi a 
primeira prioridade que o município definiu para o ano de 
2016, pela minha parte, podem contar com todo o empenho e 
dedicação enquanto presidente da câmara de Santa Cruz das 
Flores para que assim seja. 
Mas antes de vos falar dos projetos para o futuro, é importan-
te fazer um balanço do que foi feito até agora. 
Apesar do contexto di cil em que vivemos, fizemos muitos inves mentos e muitas inter-
venções e o concelho tem hoje uma imagem renovadora.  Temos uma Câmara sem dívi-
das com uma situação financeira equilibrada e saudável e pagamos aos nossos fornece-
dores no prazo médio de um dia. 

Natal                           11Natal                           11Natal                           11   
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EditorialEditorialEditorial   

  Um abraço amigo, 

José Carlos Mendes 

ginás ca aos idosos da casa do povo de Ponta Delgada; apoi-
amos também as nossas juntas de freguesia com mais de 
duzentos mil euros em delegação de competências; os agri-
cultores com a cedência de máquinas pesadas para melhora-
mentos nas suas explorações; o emprego através dos progra-
mas criados pelo Governo Regional e já temos nesta data a 
trabalhar nos diversos serviços municipais mais de cinquenta 
pessoas o que representa mais de 25.000,00 euros por mês; 
atribuição de Bolsas de Estudo aos alunos que frequentam o 
ensino superior; baixamos os impostos municipais nomeada-
mente o IRS e o IMI; realizamos diariamente a recolha sele -
va dos RSU gratuitamente e mantemos o pagamento simbó-
lico das tarifas de abastecimento de água.  

Não estando em época de fazer obras faraónicas, con nua-
remos a inves r naquelas que são prioritárias para os cida-
dãos, potenciando ao máximo a capacidade de trabalho dos 
serviços municipais e assim para 2016 destaco alguns dos 
inves mentos mais relevantes; 

A construção do Parque de Campismo e Lazer de Santa Cruz, 
que ficará sobranceiro às piscinas naturais do Al o;  

A recuperação e reabilitação do Moinho de água da Ribeira 
do Pomar que ficará ao serviço da população e servirá tam-
bém de atração turís ca; 

 A reabilitação e refuncionalização do edi cio do an go tri-
bunal onde irão funcionar diversos serviços, nomeadamente 
uma incubadora de empresas;  

A execução de novas redes de abastecimento de água na 
Caveira, Cedros e Ponta Ruiva; 

 A construção de uma zona balnear na poça das Salemas; a 
reabilitação urbanís ca da zona envolvente da praceta Ro-
berto de Mesquita e da igreja Matriz. 

Queremos uma autarquia cada vez mais solidária e amiga 
dos seus munícipes. 

Faço votos que 2016 seja para todos um excelente ano. 

Dos nossos compromissos eleitorais a grande maioria está 
concre zada e destaco: a construção do Museu e Auditório 
Municipal; a reabilitação do Pavilhão Gimnodespor vo de 
Santa Cruz; a reabilitação urbanís ca do Largo 25 de Abril; a 
reconstrução da 1ª. Fábrica da Baleia artesanal das Flores no 
Boqueirão; a reabilitação dos parques infan s Teófilo Ferrei-
ra e Bairro de Nª. Sª. de Fá ma; a criação de uma Zona Bal-
near na poça do caldeirão; a reabilitação da Rotunda  na rua 
da Industria; pinturas e sinalização horizontal na avenida dos 
Baleeiros, rua da Indústria, rua de S. Pedro e no Bairro Nª. Sª. 
de Fá ma; pavimentação dos passeios na rua das Hortênsias; 
construção de fossas sép cas no Porto Velho e eliminação 
dos esgotos que corriam para o mar; reabilitação do Fonta-
nário da rua da Conceição sobranceiro ao Porto das Poças; 
reconstrução da Vigia da Baleia na Variante; abertura de 
uma estrada agrícola na Terça; pavimentação betuminosa do 
caminho agrícola dos Carreiros; pavimentação do acesso ao 
miradouro Monte das Cruzes; beneficiação da estrada do 
Pimpilhau no Monte com a construção de muros, zonas de 
estacionamento e miradouro; construção e reabilitação de 
muros na Ribeira dos Barqueiros, rua da Aresta e Boavista; 
reforço de abastecimento de água na zona do Areeiro - Fa-
zenda com a colocação de mais água e mais pressão; pavi-
mentação do parque de estacionamento do polidespor vo 
da Fazenda; construção de zona ajardinada e reconstrução 
do Fontanário no Areeiro – Fazenda; pavimentação betumi-
nosa de dois troços da estrada Ribeira Além Fazenda / Brejo; 
construção de Instalações Sanitárias Públicas nos Cedros 
(delegação de competências na JF Cedros); pintura, coloca-
ção de guardas e sinalização no ramal da Ponta Ruiva; requa-
lificação do Miradouro do Ilhéu Furado na Ponta Ruiva; recu-
peração do lavadouro Ponta Ruiva; conclusão da abertura da 
estrada Curral das Ovelhas / Cancelas Velhas; construção de 
uma Casa Mortuária em Ponta Delgada; execução de rede de 
abastecimento de água à lavoura Loural / Casas (delegação 
de competências na JF Ponta Delgada); pavimentação da 
estrada da Castelhana. 
Criamos e implementamos: o Cheque bebé e nesta data 
apoiamos mais treze crianças; o Cartão Idoso com Saúde 
para o apoio à aquisição de medicamentos a idosos e pensio-
nistas com fracos recursos financeiros; a escola de música 
com bandolim e viola para crianças; a exibição mensal de 
cinema no auditório do Museu Municipal; apoiamos os ATLs 
de Santa Cruz e Ponta Delgada; o transporte dos alunos do 
primeiro ciclo que moram a menos de 3 km da escola; o 
transporte dos alunos do ATL de Santa Cruz;  aulas de  
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Obras em curso 
Reabilitação/Construção de Muros em pedra na Ribeira de Reabilitação/Construção de Muros em pedra na Ribeira de Reabilitação/Construção de Muros em pedra na Ribeira de Barqueiros/ BoavistaBarqueiros/ BoavistaBarqueiros/ Boavista   

Pavimentação do Caminho dos CarreirosPavimentação do Caminho dos CarreirosPavimentação do Caminho dos Carreiros   

Reabilitação de Fontanário e Muros no Porto VelhoReabilitação de Fontanário e Muros no Porto VelhoReabilitação de Fontanário e Muros no Porto Velho   

Correção e alargamento da Travessa da Rua da EsperançaCorreção e alargamento da Travessa da Rua da EsperançaCorreção e alargamento da Travessa da Rua da Esperança   
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Construção de Parque de Campismo e de Lazer em Santa CruzConstrução de Parque de Campismo e de Lazer em Santa CruzConstrução de Parque de Campismo e de Lazer em Santa Cruz   

Recuperação/Reabilitação de Aqueduto e Ponte na Estrada dos ValesRecuperação/Reabilitação de Aqueduto e Ponte na Estrada dos ValesRecuperação/Reabilitação de Aqueduto e Ponte na Estrada dos Vales   

Reparação de pavimento do parque de estacionamento da Câmara MunicipalReparação de pavimento do parque de estacionamento da Câmara MunicipalReparação de pavimento do parque de estacionamento da Câmara Municipal   
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Reabilitação de fontanário, construção de muros e criação de uma zona de ajardinamento na Reabilitação de fontanário, construção de muros e criação de uma zona de ajardinamento na Reabilitação de fontanário, construção de muros e criação de uma zona de ajardinamento na    

Zona do Areeiro Zona do Areeiro Zona do Areeiro ---   Lugar da Fazenda  Lugar da Fazenda  Lugar da Fazenda   

Abertura de Estrada Abertura de Estrada Abertura de Estrada ---   Curral das Ovelhas Curral das Ovelhas Curral das Ovelhas ---   Cancelas Velhas  em Ponta DelgadaCancelas Velhas  em Ponta DelgadaCancelas Velhas  em Ponta Delgada   

Obras concluídas 
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Obras 

Execução de Rede de abastecimento de água à Lavoura no lugar da Assomada na Freguesia Execução de Rede de abastecimento de água à Lavoura no lugar da Assomada na Freguesia Execução de Rede de abastecimento de água à Lavoura no lugar da Assomada na Freguesia    

da Caveira da Caveira da Caveira ---   Colaboração com a Junta de Freguesia da Caveira e IROA,SA.Colaboração com a Junta de Freguesia da Caveira e IROA,SA.Colaboração com a Junta de Freguesia da Caveira e IROA,SA.   

Reboco e pintura de muros no parque de estacionamento nas Ruas de Santa Catarina e Sena-Reboco e pintura de muros no parque de estacionamento nas Ruas de Santa Catarina e Sena-Reboco e pintura de muros no parque de estacionamento nas Ruas de Santa Catarina e Sena-
dor André de Freitasdor André de Freitasdor André de Freitas 

Construção de passeio de ligação entre Polidespor vo do Boavista e Museu MunicipalConstrução de passeio de ligação entre Polidespor vo do Boavista e Museu MunicipalConstrução de passeio de ligação entre Polidespor vo do Boavista e Museu Municipal   
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Reforço do abastecimento de água à Freguesia de Ponta Delgada com a captação de Reforço do abastecimento de água à Freguesia de Ponta Delgada com a captação de Reforço do abastecimento de água à Freguesia de Ponta Delgada com a captação de    

duas novas nascentes e reabilitação das existentesduas novas nascentes e reabilitação das existentesduas novas nascentes e reabilitação das existentes   

Reabilitação e pintura de muros na Rua Senador André de Freitas/Repar ção de FinançasReabilitação e pintura de muros na Rua Senador André de Freitas/Repar ção de FinançasReabilitação e pintura de muros na Rua Senador André de Freitas/Repar ção de Finanças   
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Dia Nacional do BombeiroDia Nacional do BombeiroDia Nacional do Bombeiro   

E
ven

tos 

 

Dia do IdosoDia do IdosoDia do Idoso   
No dia 1 de outubro comemorou-se o Dia Internacional do Idoso.  Os idosos dos Centros de Convívio do concelho visitaram o  
Museu da Fábrica da Baleia. E as crianças que frequentam a Biblioteca Municipal, foram fazer uma visita ao Lar de Idosos da 
Santa Casa da Misericórdia da Vila de Santa Cruz, tendo oferecido a todos os seniores uma caixinha com bombons. 

 Sessões de Teatro no Museu MunicipalSessões de Teatro no Museu MunicipalSessões de Teatro no Museu Municipal   

“Um Pedido de Casamento” 

XVI edição do Juvearte 
com apresentação da peça 
“Passagem das Horas” 

Visita  ao Quartel dos Bombeiros  da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz 
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Exposição “Pintura em Seda Natural”Exposição “Pintura em Seda Natural”Exposição “Pintura em Seda Natural”   

Foi inaugurada no dia 6 de dezembro no Museu e Auditório Municipal de Santa Cruz das 
Flores a exposição “Pintura sobre Seda Natural”. A arte da pintura em seda natural foi 
trazida para a ilha das Flores pelos franceses aquando da presença da Estação Francesa 
na Ilha das Flores e é o resultado da troca de culturas. Esta exposição está patente na Sala 
de Exposições Temporárias do Museu Municipal. 

A Câmara Municipal de Santa Cruz comemorou o São Mar nho na 
Praça Marquês de Pombal distribuindo castanhas assadas e vinho aos 
munícipes.  Esta inicia va enquadra-se na pretensão da autarquia de 
dinamizar a vila e de atrair as pessoas ao centro.  

 Dia de São MartinhoDia de São MartinhoDia de São Martinho   

Sessões de Cinema no Museu MunicipalSessões de Cinema no Museu MunicipalSessões de Cinema no Museu Municipal   
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Celebrações de NatalCelebrações de NatalCelebrações de Natal   
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No âmbito da época Natalícia, a Câmara Municipal de Santa Cruz promoveu vários 
eventos em bene cio dos munícipes e dos seus colaboradores. 

Iluminação de NatalIluminação de NatalIluminação de Natal   

 

AnimaçãoAnimaçãoAnimação   
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   Decoração Árvores de NatalDecoração Árvores de NatalDecoração Árvores de Natal 

Exposição PresépioExposição PresépioExposição Presépio 

Jantar de Natal Jantar de Natal Jantar de Natal 
com os Idososcom os Idososcom os Idosos   

A Câmara de Santa Cruz organizou em colaboração com a Casa do Povo de 
Ponta Delgada um jantar de Natal para os idosos do Concelho, no dia 22 
de dezembro. No final do jantar foram realizadas a vidades recrea vas 
como o jogo do bingo e distribuídas lembranças.  

Pela primeira vez no Museu e Auditório Municipal 
manteve-se em exposição um presépio que para  
além de simbolizar os aspetos tradicionais do Nasci-
mento do Menino Jesus representava também a Vila 
de Santa Cruz e os seus edi cios mais importantes. 

Decoração de árvores  de Natal na Praceta Roberto Mesquita  com material reciclado pelos alunos da Escola Básica e Integrada 
das Flores.  
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Festa de Natal das CriançasFesta de Natal das CriançasFesta de Natal das Crianças 

À semelhança de anos anteriores a Câmara Municipal entregou presentes a todas as crianças em idade escolar do concelho, 

incluindo as crianças do Centro de Bem-estar social da Paróquia de Santa Cruz "O Girassol" e dos ATLs. Para o efeito, as crian-

ças foram convidadas a visitar o presépio e visualizar um filme no Museu Municipal. Desta forma a Câmara Municipal mantem 

a tradição e não esqueceu os mais pequenos. 

A Câmara Municipal de Santa Cruz das 
Flores, no dia 23 de dezembro, atribuiu 
a todos os seus funcionários e colabora-
dores, um cabaz de Natal, contendo 
diversos produtos tradicionais desta 
época que contribuíram para uma me-
lhor ceia de Natal.  

Entrega de CabazesEntrega de CabazesEntrega de Cabazes   

Mercado de NatalMercado de NatalMercado de Natal   
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EmpregoEmpregoEmprego   Idosos com Idosos com Idosos com    
saúdesaúdesaúde   

De forma a auxiliar os desempregados durante o 
ano de 2015 a Câmara Municipal de Santa Cruz pros-
seguiu a sua polí ca de apoio ao emprego recorren-
do aos Programas Ocupacionais criados pelo Gover-
no Regional. A colocação de um desempregada per-
mite garan r ao mesmo não só rendimentos men-
sais que proporcionam a dinamização e revitalização 
da economia local mas também criar hábitos  e ro -
nas de trabalho e experiência profissional que facili-
tarão no futuro o reingresso ao mercado de traba-
lho.  Através dos programas RECUPERAR, PROSA, 
CTTS e ESTAGIAR L a autarquia renovou 28 acordos 
de a vidade ocupacional e  celebrou mais 13, dos 
quais oito são técnicos superiores.  

A
poio S

ocial 

Estão abertas as candidaturas ao Programa Municipal 
de Compar cipação de Medicamentos durante o mês 
de janeiro. O programa tem como obje vo apoiar a 
aquisição de medicamentos com receita médica ou 
outro material clínico devidamente jus ficado medi-
ante receita e declaração médica e é des nado a pen-
sionistas e reformados com idade igual ou superior a 
65 anos. Podem beneficiar desta compar cipação os 
cidadãos com mais de 65 anos, residentes no conce-
lho de Santa Cruz e cujo rendimento per capita não 
ultrapasse 75% do salário mínimo na Região Autóno-
ma dos Açores. Para mais informações aceda à página 
da Câmara Municipal (www.cmscflores.pt) ou dirija-se 
à Câmara Municipal. Durante o ano de 2015 foram 
atribuídos apoios à compar cipação de medicamen-
tos   aos seguintes idosos: Maria Conceição Lourenço 
Jerónimo, António de Freitas Vieira, Maria Margarida 
Lima da Silva, Celes na da Silva Cabral e António 
Francisco Ramos Nunes. 

Incentivo à NatalidadeIncentivo à NatalidadeIncentivo à Natalidade 

Durante o ano de 2015 a Câmara Municipal apoiou 
através do Programa Municipal de Incen vo à Natali-
dade 12 famílias, atribuindo um subsídio mensal de 
75,00€ que perfaz uma importância anual por bebé de 
900,00€. Esta medida de carácter social procura me-
lhorar as condições de vida das famílias residentes no 
município.  

ANO LECTIVO DE  2015/2016 

Apoio ao AssociativismoApoio ao AssociativismoApoio ao Associativismo 

No âmbito do programa de Incen vo ao Associa vismo disponibili-
zado pela Câmara de Santa Cruz das Flores foram concedidos apoios 
às seguintes ins tuições, no ano de 2015: 

Maria Corvelo  

Élio Madeira  

Clara Marques  

Benjamim Braga  

Núria Mateus  

Bernardo Rodrigues   

Renata Andrade  

Renato Silveira  

Melissa Leal 

Maisa Leal 

Isabel Gomes 

Benedita Neves  

NOME CURSO BOLSA 
Carolina Fá ma Nunes Furtado Biotecnologia 90,00€ 

Bebiana Maria Santos Chalabardo Arquitetura Paisagís ca 70,00€ 

Roberto Carlos Lindo Alves Design Jogos Digitais 250,00€ 

Andreia Sofia Oliveira Nóia Serviço Social 90,00€ 

Miriam Filipa Mar ns Garcia Design Tecnologias Artes Gráficas 50,00€ 

Jacob Fernando Noia Vasconcelos Teologia 250,00€ 

Chris na Teves Botelho Educação Básica 90,00€ 

Brenda Palmira Sousa Correia Ciências da Educação 70,00€ 

Luísa Odete Rego Dias História 70,00€ 

Tiago Alexandre de Freitas Nunes Contabilidade e Administração 90,00€ 

En dade Montante Ação 
Grupo Desportivo Os Minhocas 7.000,00 € A vidades Despor vas 
Grupo de Teatro “A jangada” 2.000,00 € A vidades Culturais 
Agrupamento de Escuteiros 691 2.500,00 € A vidades Culturais 
Clube Despor vo Escolar Flores  2.000,00 € Deslocação de Atletas 
Moto Clube Ocidental  2.000,00 € A vidades  Despor vas 

Apoios concedidos 
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Habitação degradadaHabitação degradadaHabitação degradada   

No contexto do programa de apoio social “Habitação Degradada”, a Câmara Municipal de Santa Cruz atribuiu, no ano de 2015, 
15 apoios financeiros a famílias carenciadas totalizando uma quan a de € 15.300,00. Estes apoios des naram-se à melhoria 
das condições habitacionais básicas dos agregados familiares mais carenciados, e compar cipam despesas com mão-de-obra e 
aquisição de materiais de construção civil.  

Apoios Concedidos (Ano 2015) 

Des natário Montante 
Ângela Lopes  2.100,00 € 
Rosa Fortuna  1.500,00 € 

Eugénio Lopes  600,00 € 
António Rodrigues  600,00 € 

João Rodrigues 2.100,00 € 
Sário Alves 600,00 € 

João Silveira  900,00 € 
Maria Vieira 600,00 € 

Alice Brás 900,00 € 
Ricardo Coelho 900,00 € 

Maria Garcia  600,00 € 
Maria Nóia  900,00 € 
Maria Silva 900,00 € 
Luísa Bairos  600,00 € 
Dionísia Dias  1.500,00 € 

Reboco de paredes interiores e exteriores e pintura 

Subs tuição de canaliza-
ção e loiças sanitárias 

Subs tuição de forro e telha e colocação de teto falso 

Colocação de instalação elétrica  

Subs tuição de  portadas em ma-
deira por caixilharia em alumínio 

Colocação de pavimento em mosaico e pintura interior e exterior 
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 MagustoMagustoMagusto   
Este ano na nossa Biblioteca, para comemorar o São 
Mar nho, elaboramos uma “Maria Castanha”. Esta 
“castanha” gigante esteve em exposição na sala 
infan l durante todo o Outono. 

 Dia Mundial da AlimentaçãoDia Mundial da AlimentaçãoDia Mundial da Alimentação   
Recebemos na Biblioteca Municipal a visita da Dra. Cláu-
dia Pereira, Licenciada em Dieté ca e Nutrição, que fa-
lou um pouco sobre alimentação saudável e os seus be-
ne cios e fez alguns jogos com as crianças. 

 Dia Mundial da BondadeDia Mundial da BondadeDia Mundial da Bondade   
Para lembrar este dia tão especial, as crianças que frequentam a 
Biblioteca Municipal, distribuíram sorrisos pela população da 
nossa vila. 
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Realizou-se mais uma Feira do Livro na nossa Biblioteca. Cada vez com mais adesão por parte da po-
pulação e sempre com os melhores tulos à sua disposição. 

Foram várias as a vidades de Natal realizadas na Biblioteca. 
Desde a construção de um presépio e de um comboio de 
Natal, até aos inúmeros cenários e cenas natalícias. Foi um 
mês de muita animação, gargalhadas e diversão. 

 

 
Feira do LivroFeira do LivroFeira do Livro   

NatalNatalNatal   
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Semana Europeia Prevenção dos Re-Semana Europeia Prevenção dos Re-Semana Europeia Prevenção dos Re-
síduossíduossíduos   

Pegada AmbientalPegada AmbientalPegada Ambiental   
No dia 27 de novembro, a autarquia recebeu da ADELIAÇOR 
um conjunto de Ecopontos e de autocolantes de sensibilização 
para a separação de resíduos. A inicia va foi integrada no pro-
jeto da ADELIAÇOR denominado Pegada Ambiental. 

No âmbito da 6ª Semana Europeia de Preven-
ção de Resíduos  a autarquia promoveu várias 
visitas ao Centro de Processamento de Resí-
duos da Ilha das Flores de forma a sensibilizar 
os munícipes sobre o des no dos resíduos sóli-
dos urbanos.  

Nos dias 26 de novembro e 01 de dezembro 
foram realizadas visitas de estudo com os alu-
nos das Pré e TPCA da Escola Básica e Secundá-
ria das Flores e no dia 26 de novembro foi a vez 
dos munícipes.  
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 Limpeza Orla Costeira 

Campanhas de sensibilizaçãoCampanhas de sensibilizaçãoCampanhas de sensibilização   

No dia 30 de novembro, e no âmbito da Semana Europeia de Pre-
venção de Resíduos, a autarquia em parceria com o Parque Natu-
ral das Flores desenvolveu uma ação de limpeza junto da muralha 
no Largo Major Chaves em Santa Cruz. 

Para que a Câmara Municipal possa con nuar a recolher o 
lixo sem que tenha que pagar uma taxa mensal, é muito 
importante que todos, sem exceção, façam a separação 
antes de colocar os resíduos nos respe vos ecopontos.  

De acordo com o relatório 
anual de controlo da quali-
dade da Água para consumo 
humano, publicado pela 
ERSARA, a água fornecida 
no concelho de Santa Cruz 
das Flores regista pelo quin-
to ano consecu vo o cum-
primento integral dos valo-
res paramétricos, o único  
Município da Região a regis-
tar este cumprimento du-
rante os úl mos 5 anos. 

Boas prá cas Ambientais Qualidade Água 

Recolha de ResíduosRecolha de ResíduosRecolha de Resíduos   

No ano de 2015, o Município de Santa Cruz recolheu um total de 
1.032 Toneladas de resíduos. Recorrendo aos dados do gráfico pode
-se verificar que o “Indiferenciado” destaca-se com 78%, o que re-
presenta 802 Ton, seguindo-se o “Papel” com 73 Ton, o “Vidro” e o 
“Plás co/Embalagens” com 76 Ton e 47 Ton respe vamente. A 
quan dade recolhida de “Monos/Monstros/Óleos Alimentares” 
corresponde a 21 Ton e os “Plás cos Agrícolas” a   10 Ton.  
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CÂMARA MUNICIPAL 
TOWN HALL 
Edi cio 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 
 

 

 

Contatos úteisContatos úteisContatos úteis   

Informação Económico Informação Económico Informação Económico ---   FinanceiraFinanceiraFinanceira   

Orçamento e Plano Plurianual de Inves mentos 2016 Par cipação Variável IRS 2016 e IMI 

 

 

 

 

 

 
 
 
O Orçamento e Plano da autarquia para o ano de 2016 tradu-
zem a gestão económica e financeira que o Município pre-
tende desenvolver, numa ó ca previsional, o arrecadar de 
receita e a realização de despesas.     
A preparação destes documentos atendeu a duas fases muito 
importantes. Numa primeira fase foram avaliados os recur-
sos financeiros disponíveis e numa segunda fase foram hie-
rarquizados os projetos considerados determinantes para a 
prossecução dos obje vos definidos. 
A execução do orçamento e plano de inves mentos, sendo 
estes realistas e adequados ao contexto económico e social 
em que estamos inseridos, traduzem sem dúvida a con nua-
ção do desenvolvimento integrado e sustentado do Concelho 
de Santa Cruz das Flores. 
O orçamento para o ano de 2016 da autarquia importa tanto 
na receita como na despesa, um total de 3.001.841,00€. Sen-
do que estão garan das as dotações necessárias aos compro-
missos anteriormente assumidos, bem como os novos proje-
tos inscritos nas Grandes Opções do Plano.  

 
 
 
 
 
 

Considerando a atual situação económica e social e tendo em 
conta o aumento do montante a pagar em sede de IMI que 
tem se verificado nos úl mos anos, o qual penaliza duramente 
as pessoas e as famílias, a autarquia tem procurado prosseguir 
poli cas no sen do de proteger as famílias, os mais carencia-
dos e com maior vulnerabilidade. 
O código do Imposto Municipal sobre Imóveis passou a incluir 
uma norma que estabelece que os municípios podem, median-
te deliberação da Assembleia Municipal, fixar uma redução da 
taxa de IMI, atendendo ao número de dependentes que com-
põem o agregado familiar, nos casos em que se trate de imó-
vel des nado a habitação própria e permanente. 
Tendo em vista reduzir o esforço das famílias, a autarquia 
aprovou a redução da taxa de IMI em função do número de 
dependentes, nos termos previstos do n.º 13 do ar go 112.º 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: 
- Em 10% para as famílias com um dependente a cargo; 
- Em 15% para as famílias com dois dependentes a cargo; 
- Em 20% para as famílias com 3 ou mais dependentes a cargo. 
Nos termos do n.º1 e 2 do ar go 20.º da Lei 2/2007 de 15 de 
janeiro, os Municípios tem direito em cada ano, a uma par ci-
pação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicí-
lio fiscal na respe va circunscrição territorial, rela va aos ren-
dimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a 
respe va coleta liquida das deduções previstas no n.º1 do ar -
go 78.º do Código do IRS.  
À semelhança dos anos anteriores e tendo em vista reduzir o 
esforço das famílias, a autarquia deliberou a par cipação em 
4%, sendo que a diferença reverterá a favor dos sujeitos passi-
vos do concelho. 


