
 
 
 
 
 

 

Ata n.º 1/2018 

-----Ao terceiro dia do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, reuniu 

pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os seguintes 

pontos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Um: Venda de Sepultura; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Casa da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------

----- No ponto um, foi aprovada a venda da sepultura Nº 105 (Talhão Velho) à Senhora Maria de Fátima da 

Silva Gregório Pinheiro e filhos pelo valor de 1.100€.------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois foi abordada a possível candidatura à Direção Regional da Habitação da casa propriedade 

da Junta de freguesia onde vive o Sr. Luís Sequeira e a sua família no sentido de instituir um processo para 

apoio a habitação degradada, não sendo ainda impossível de o fazer nesta altura por não existir um contrato 

de arrendamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 2 /2018 

----- Ao nono dia do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, reuniu pelas 

dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os seguintes pontos:  

----- Ponto Um: Celebração de contrato com a Câmara Municipal; -------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Contratação funcionário CTTS. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um foi celebrado um contrato de doação de um terreno na Caldeira entre a Junta de Freguesia 

e a Câmara Municipal da Praia da Vitória. Este contrato foi celebrado no dia de vinte e sete de dezembro de 

2018 e será levado à próxima Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao ponto dois, foram efetuadas 6 entrevistas para a ocupação da vaga de coveiro, tendo 

sido selecionado o Sr. Carlos Ávila que começará a desempenhar as suas funções no próximo dia 15 do 

corrente mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 3/2018 

-----Ao vigésimo segundo dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, 

reuniu pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os 

seguintes pontos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto Um: Gala da Mulher;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto Dois: Licença de Ruído;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto Três: Candidatura à DROAP;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto Quatro: Participação no aniversário do Grupo Folclore Cantares da Eira. --------------------------------- 

----- No ponto um, foi elaborado o programa para a Gala da Mulher que vai decorrer nos dias 8 e 9 do corrente 

mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi feito o despacho positivo relativamente à licença de Ruido ao Império 

da Vila das Lajes relacionado com o Espírito Santo. --------------------------------------------------------------------------- 

-----No ponto três, foi discutido e ponderado a projeto a apresentar à DROAP por parte desta Junta de 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No ponto quatro foi recebido o convite por parte do Grupo de folclore Cantares da Eira para o seu 

aniversário e onde esta Junta marcará a sua presença. ---------------------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 4/2018 

----- Ao nono dia do mês de Abril de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, reuniu pelas 

dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os seguintes pontos:  

-----Ponto Um: Aprovação de documentos de Gestão de contas de 2017; ---------------------------------------------- 

-----Ponto Dois: Preparação da Assembleia de Freguesia de Abril. -------------------------------------------------------- 

-----No ponto um, foram aprovados por unanimidade os documentos da gestão de contas referente ao ano 

de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, o executivo aprovou por unanimidade a proposta de atribuição da medalha 

de honra e diplomas de mérito para o ano de 2018. -------------------------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 5/2018 

----- Ao vigésimo terceiro dia do mês de Maio de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, 

reuniu pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efectivos a fim de tratar os 

seguintes pontos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Um: Atuação COFIT nas Lajes; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Tratamento de correspondência. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi aprovado a atuação de 3 grupos de folclore presentes no Folk Azores na nossa Vila no 

dia 16 de Agosto no jardim público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, rececionou-se os seguintes convites: 77º aniversário da B.A.4, que se 

realizará no dia 12 de Junho e onde marcaremos presença; Receção da equipe de Veteranos do Grupo 

Desportivo da Camacha (Ilha da Madeira) a realizar-se no dia 31 de Maio e onde também marcaremos 

presença, assim como convidamos esta mesma equipe a visitar-nos na nossa Junta de Freguesia para um 

“Biscoito de Honra”. Também recebemos a convocatória para Assembleia da GRATER que irá decorrer no dia 

23 de Maio na Ilha Graciosa e que o executivo não marcará presença. -------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 6/2018 

----- Ao quarto dia do mês de junho de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, reuniu pelas 

dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os seguintes pontos:  

----- Ponto Um: Protocolo entre a Direção Regional do Ambiente e Junta de Freguesia da Vila das Lajes; ---- 

----- Ponto Dois: Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia da Vila das Lajes; -------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Relatório das estruturas escavadas no tufo da Caldeira das Lajes. ----------------------------------- 

----- No ponto um, foi aprovado o Protocolo entre a Direção Regional do Ambiente e Junta de Freguesia da 

Vila das Lajes. O mesmo será colocado à aprovação na Assembleia de Freguesia. ------------------------------------

----- Relativamente ao ponto dois, foi aprovado o Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia. O mesmo será 

colocado à aprovação na Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

----- No último ponto foi rececionado o Relatório das estruturas no tufo da Caldeira. As conclusões do mesmo 

relacionam o tufo com atividades agrícolas. O mesmo será colocado à aprovação na Assembleia de Freguesia.  

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 7/2018 

-----Ao décimo sétimo dia do mês de Agosto de dois mil e dezoito a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, 

reuniu pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efectivos a fim de tratar os 

seguintes pontos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Um: Avaliação COFIT; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Análise de correspondência; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Aprovação da Candidatura ao PRORURAL +. --------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi feita uma avaliação muito positiva da atuação dos três grupos do Festival Internacional 

de Folclore no nosso jardim no passado dia 16 do corrente mês. Este serão contou com bastante adesão por 

parte do público. Participaram 3 Grupos oriundos da China, Espanha e República Checa. -------------------------- 

-----Relativamente ao ponto dois, recebemos o convite para participação na cerimónia de inauguração do 

Jardim Lúdico e Cultural da Fonte do Bastardo no dia 18/08/2018 e que não poderemos marcar presença; 

convite para inauguração da exposição que decorreu no dia 27/07/2018 na Casa do Povo do Forte do Negrito 

na freguesia de S. Mateus e que também não podemos participar; convite para participação na rendição do 

Comandante Americano no dia 17/08/2018 e em que marcamos presença; ofício para divulgação por Parte 

da Liga Portuguesa Contra do Cancro, sobre o apoio psicológico ao doente oncológico e família /Apoio social 

ao doente Oncológico; ofício por parte da Câmara Municipal da Praia da Vitória, informando as alterações de 

trânsito durante os dias das festas da concelhia;  foi solicitado pela proteção Civil, a colocação de cartazes e 

flyers nos nossos quadros informativos sobre o serviço de emergência para cidadãos surdos; por último, deu 

entrada uma notificação da PSP sobre a participação de incêndio na empresa Avilajes, num depósito de 

estrume de aves e cavacos, tendo provocado o referido Incêndio que foi devidamente socorrido pelos 

Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. A Câmara Municipal foi ao local com um representante dos 

Bombeiros, PSP e da Delegação de Saúde da Praia da Vitória, tendo sido esta Junta informada. ----------------- 

----- No ponto três, foi aprovado por unanimidade a candidatura ao Eixo 7.5 do PRORURAL + 2018 da GRATER 

denominado “Investimentos em infraestruturas de lazer e turísticas e informações turísticas” com o projeto 

do Parque Turístico e Ambiental da Caldeira. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 8/2018 

----- Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, reuniu 

pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os seguintes 

pontos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Um: Conferência de imprensa sobre a Tolerância de Ponto; ------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Análise de projetos de candidatura. ------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi realizado o balanço da conferência de imprensa realizada no edifício da Junta de 

Freguesia, no intuito de reivindicar a tolerância de ponto na terça feira do Bodo de Leite das Festas desta 

Vila. Consideramos que se encontra enquadrado com o Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma 

dos Açores e que tem todos os fundamentos históricos e culturais do conhecimento generalizado da 

população da ilha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foram analisados alguns projetos de candidatura para o ano 2019, entre 

elas, a construção da paragem de autocarros no Lajedo, requalificação do miradouro da Caldeira, pintura de 

chafarizes e paragens de autocarros, requalificação do monumento do avião e da rotunda do Ramo Grande, 

obra da casa mortuária e requalificação dos muros da Caldeira. ----------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 9/2018 

----- Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, 

reuniu pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os 

seguintes pontos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto Um: 2.ª Revisão Orçamental da Receita e Despesa do ano 2018; ------------------------------------------- 

-----Ponto Dois: Venda de sepultura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No ponto um, foi aprovado por unanimidade a segunda revisão orçamental da receita e despesa do ano 

2018. A nível de receitas houve inscrição da verba do protocolo com a secretaria Regional do Ambiente no 

valor de 3.220€, reforço da verba dos baldios no valor de 732€, inscrição da verba da Câmara Municipal da 

Praia da Vitória no âmbito do regulamento de apoio à promoção, salvaguarda dos interesses próprios da 

população no valor de 12.376€ (5.000€ requalificação do cemitério, 5.000€ requalificação do Jardim, 2.376€ 

referente ao IVA das obras no Museu de Carnaval), reforço da verba do cemitério no valor de 500€, inscrição 

da verba do protocolo com a DROAP e inscrição de verbas de contrato de gestão de apoio à habitação 

degradada. Ao nível da revisão orçamental da despesa, há um reforço no subsídio de refeição, subsídio de 

férias e do Natal e remuneração complementar. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto dois, foi aprovada a venda da sepultura n.º 79 do talhão novo ao Sr. Domingos 

de Oliveira de Lima no valor de 1.100€. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 10/2018 

----- Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, 

reuniu pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os 

seguintes pontos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Um: Candidaturas à Câmara Municipal da Praia da Vitória; --------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Balanço da reunião com o Vereador Carlos Armando e o Eng.º Tiago da Secretaria Regional 

das Obras Públicas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Venda de Sepultura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi elaborada a candidatura à Câmara Municipal da Praia da Vitória no âmbito do 

Regulamento de Apoio de apoio às Juntas de Freguesia. Foi candidatado a construção de garagens de apoio 

à Junta de freguesia e Império das Lajes; Construção de Paragem de autocarro no Lajedo; Requalificação do 

Miradouro da Caldeira; Requalificação do Monumento do Avião; Pintura de chafarizes; Pinturas de paragens 

de autocarros e requalificação da rotunda do Ramo Grande.--------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi comunicado ao Vereador Carlos Armando situações pendentes, tais 

como sumidouros e caixas de esgotos em algumas ruas da vila, iluminação em postes de Luz, falta de 

espelhos, caminhos agrícolas, colocação de cimento nos muros da Caldeira, rua do Ramo Grande e Serra de 

Santiago, revisão de calçada entre a Casa do Povo e Jardim Público assim como colocação de calçada na 

rotunda da Aldeia Nova, passeio pedonal da Caldeira sem caixotes de lixo, cedência de plantas e ajuda na 

plantação, alargamento da estrada da Serra de Santiago que liga à Caldeira e rede de água, onda Cultural 

2019, curso de teatro e acordo de execução . Em relação à reunião com Eng.º Tiago, foi solicitado a colocação 

de lomba em frente da VIVA Clínica, situação da rotunda do aeroporto, colocação de paragem de autocarros 

em frente do aeroporto e na rua Padre Lourenço Ávila, acumulação de água na rua Padre Gregório Rocha, 

arranjo do asfalto numa sobra de estrada na rua Padre Lourenço Ávila, sinalização horizontal na Vila, situação 

de erosão nas bases da ponte na Caldeira assim como no muro da propriedade de um morador e sumidouros 

com pedras desgastadas na Canada das Vinhas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto três, foi emitido despacho positivo ao requerimento de aquisição da sepultura n.º 

172 do talhão velho no valor de 1.100€ do Sr. Libânio Daniel Pires Cardoso e irmã Urbana Maria Cardoso 

Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 



 
 
 
 
 

Ata nº 11/2018 

-----Ao sexto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, reuniu 

pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os seguintes 

pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Um: Deliberação para procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho previsto 

e não ocupado no mapa de pessoal da Junta de Freguesia da Vila das Lajes conforme descriminação seguinte: 

Assistente operacional; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Lista de trabalhadores precários reconhecidos pelo órgão executivo da Junta de Freguesia 

da Vila das Lajes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Três: Participação na inauguração do lançamento da primeira pedra do novo Terminal de Cargas 

da aerogare civil das Lajes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Apoio aquisição de bombas infusoras. ------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto um, foi realizado o procedimento de concurso a fim de regularizar situações de precariedade, 

nomeadamente no posto de assistente operacional face à nova lei. ------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto dois, foi assinalado que a administrativa Anabela de Sousa Rodrigues, executa 

funções de precariedade nesta Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto três, esta Junta de Freguesia marcou a sua presença na inauguração da primeira pedra do 

Terminal de Cargas da aerogare Civil das Lajes. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto quatro foi recebido um pedido de apoio por parte da Associação Alerta a fim de angariar fundos 

para aquisição de bombas infusoras para o HSEIT, tendo sido deliberado por unanimidade o apoio de cem 

euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 12/2018 

-----Ao décimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, 

reuniu pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os 

seguintes pontos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Um: Cancelamento das contas do Montepio e Santander; ---------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Preparação da reunião com a Câmara Municipal da Praia da Vitória; ------------------------------ 

----- Ponto Três: Preparação da época Natalícia na Vila das Lajes. --------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi feito o cancelamento das contas bancários nos Bancos Montepio Geral e Santander, 

afim de centralizarmos todos os movimentos num único banco que será a Caixa Económica da Misericórdia 

de Angra do Heroísmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi preparada a reunião entre a Junta de Freguesia e o município da Praia 

da Vitória no dia 19 deste mês a fim de serem resolvidos os problemas já detetados no último ano e que 

ainda não foram resolvidos na nossa Vila. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto três foi preparado o programa da época Natalícia da nossa Vila, envolvendo as diversas 

instituições na sua elaboração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 13/2018 

----- Ao terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes, reuniu 

pelas dezoito horas na sua sede com a presença de todos os membros efetivos a fim de tratar os seguintes 

pontos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Um: Proposta de aditamento ao Acordo de Execução da Câmara Municipal da Praia da Vitória;  

----- Ponto Dois: 3.ª Revisão Orçamental da Receita e Despesa do ano 2018; ------------------------------------------ 

----- Ponto Três: Orçamento para o ano 2019, Plano Plurianual de Atividades e Plano Plurianual de 

Investimentos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Contrato de Arrendamento da Habitação Social da Junta de Freguesia da Vila das Lajes 

localizada na Rua Padre Lourenço Ávila n.º 304; ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Cinco: Regulamento do Conselho da Juventude da Vila das Lajes; ------------------------------------------ 

----- Ponto Seis: Proposta de colocação de lombas na Vila das Lajes. ------------------------------------------------ 

----- No ponto um, foi aprovado o aditamento de Acordo de Execução da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória. O executivo da Junta de Freguesia acha que o montante não vai de encontro aos custos inerentes à 

delegação de competências. O aditamento vai ser remetido para apreciação e aprovação da assembleia de 

freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi aprovado por unanimidade a 3.ª Revisão Orçamental da Receita e 

Despesa do ano 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto terceiro, foi aprovado por unanimidade o Orçamento para o ano 2019, Plano 

Plurianual de Atividades e Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto quarto, foi aprovado por unanimidade o contrato de arrendamento da 

Habitação Social da Junta de Freguesia da Vila das Lajes localizada na Rua Padre Lourenço Ávila n.º 304 pelo 

valor mensal de 85 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto cinco foi aprovado por unanimidade o Regulamento do Conselho da Juventude da Vila das 

Lajes. O mesmo será remetido à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia ------------------------------ 

----- No ponto seis foi rececionado a proposta de colocação de lombas na Vila das Lajes, concretamente, à 

frente da Casa do Povo das Lajes, à frente da Farmácia e à frente da Escola Padre Lino Vieira Fagundes. ------ 

----- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida será assinada por todos os membros. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: 

-----A Secretária:  

-----O Tesoureiro: 

 

 


