
 
 
 
 
 

Ata n.º 1/2019 

----- Ao nono dia do mês de janeiro de dois mil e dezanove, 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: Análise de correspondência; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Dois: Balanço das atividades de Natal desenvolvidas por esta Junta; -------------------------------------- 

----- Ponto Três: Licença de Ruído para as festas do Império de S. João da Serra de Santiago; -------------------- 

----- Ponto Quatro: Distribuição do terceiro boletim da Junta de freguesia; -------------------------------------------- 

----- Ponto Cinco: Conclusão do procedimento concursal da Funcionária Anabela Rodrigues e dispensa dos 

serviços do Funcionário José Pedro Oliveira Nunes. ---------------------------------------------------------------------------  

----- No ponto um, recebemos o convite da Câmara Municipal da Praia da Vitória para participação no dia 20, 

dia de S. Sebastião e onde nos faremos representar. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foram desenvolvidas várias atividades alusivas à época de Natal, tais como: 

o Arraial de Natal com insufláveis e passeio de pónei, colocação de um carro alegórico onde tínhamos o Pai 

Natal, Maria e José com o Menino Jesus e contamos com a participação de 5 instituições que ocuparam 

barraquinhas para venda de algumas iguarias; Oficinas de Natal com várias etapas desde a construção da 

árvore de Natal, elaboração da carta ao Menino Jesus, pintura de desenhos natalícios e contos de Natal onde 

participaram as crianças das 3 escolas da nossa Vila; Concurso de Montras com as empresas da Vila; Concurso 

de presépios em que contamos com 8 participações; Concurso de Fotografia sob o Tema “Coração do Ramo 

Grande” em que concorreram 4 pessoas e finalmente o Concerto de Ano Novo que contou com a participação 

da Sociedade Progresso Lajense, Coro “Pactis” e o Grupo de Folclore “Cantares da Eira”.-------------------------- 

----- No ponto três foi aprovada a licença de ruído requerida pela Comissão das Festas do Império de S. João 

da Serra de Santiago para as festas no mês de Junho. ------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto quatro, foi feita a distribuição do terceiro boletim desta Junta de Freguesia onde destacamos 

algumas informações úteis para a população assim como alguns trabalhos desenvolvidos na nossa Vila. ------ 

----- Por fim, no ponto cinco, foi feita a conclusão do procedimento concursal relativamente à funcionária 

Anabela Rodrigues e que visava a regularização do seu vínculo precário com esta junta de freguesia assim 

como a dispensa dos serviços do funcionário José Pedro Oliveira Nunes por não reunir condições para a 

regularização do seu vínculo com esta mesma Junta. ------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 2/2019 

-----Ao décimo nono dia do mês de Janeiro de dois mil e dezanove, 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: Preparação da reunião do vereador Carlos Armando; --------------------------------------------------- 

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

----- Ponto Três: Workshop Sabores do Carnaval; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Quatro: Recolha de roupas para Moçambique; ------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto um, foi preparada a reunião com o Vereador Carlos Armando. O tema central será a Onda 

Cultural 2019, nomeadamente o pedido do palco, o apoio monetário a ser dispensado assim como as 

barraquinhas, iluminação e apoio logístico na montagem. ------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto dois, foi solicitado por parte do mordomo das Festas do Largo de S. João, Sr. 

Paulo Homem a licença de ruído para as festas que se irão realizar entre os dias 30 de Maio a 2 de Junho. --- 

----- No ponto três foi preparado o workshop “Sabores do Carnaval” que envolve as crianças das nossas 

escolas e conta com a colaboração de algumas pessoas que levam a cabo a confeção de algumas iguarias 

carnavalescas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto quatro, esta junta foi contatada por parte da “Academia do Bacalhau” a fim de nos 

solicitar a colaboração na recolha de roupas afim de serem enviadas à vítimas da catástrofe em Moçambique 

e que disponibilizamos de pronto a nossa ajuda. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 3/2019 

-----Ao vigésimo dia do mês de Janeiro de dois mil e dezanove, 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 o seguinte 

ponto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto Um: Licença de Ruído. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No ponto um, foi emitido despacho positivo ao requerimento do Império da Vila das Lajes em 

representação de todos os imperadores dos 8 domingos em louvor do Divino Espírito Santo, a licença de 

ruído entre os dias 21 de Abril a 17 de Junho de 2019. ----------------------------------------------------------------------- 

----- 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 4/2019 

----- Ao décimo sexto dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove, 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: Contrato de arrendamento do Sr. Luís Sequeira; ---------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Situações dos Processos de habitação degradada; ------------------------------------------------------ 

----- Ponto Três: Obras na Junta de Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Venda de Sepultura; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi preparado o contrato de arrendamento da casa da Junta da Freguesia, situada na Rua 

Padre Lourenço Ávila, ficando acordado um valor de 85€, podendo desta forma dar-se andamento à 

solicitação de pedido de colaboração à Delegação de Habitação, uma vez que, a casa necessita urgentemente 

de uma intervenção em várias áreas, desde o telhado à parte elétrica. -------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi feito o ponto de situação de diversos processos de habitação degradada 

geridos pela junta de freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto três foi feito ponto de situação relativamente às obras levadas a cabo do salão nobre da Junta 

de Freguesia, que contou com o apoio de 7.000€ da DROAP e que foi levado a cabo pelo empreiteiro José 

Valadão na parte de pedreiro e a parte das Madeiras pela Carpintaria Ormonde. Foi colocado o teto de 

madeira novo assim como colocação de nova telha, tendo-se verificado a necessidade de rebocar de novo as 

paredes interiores a fim de colocar os fios elétricos embutidos nas paredes. ------------------------------------------ 

----- No ponto quatro, foi aprovada a concessão à senhora Maria do Carmo Teixeira Borges da sepultura n.º 

458 do talhão velho 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 nº 5/2019 

----- Ao vigésimo sétimo dia do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove, 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: Análise de correspondência; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Dois: Propostas de homenagem para o ano de 2019; ---------------------------------------------------------- 

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

----- Ponto Quatro: Aprovação de Alteração da Revisão do Plano Plurianual de Investimento. -------------------- 

----- No ponto um, foi rececionado o convite do Grupo de Folclore “Cantares da Eira” para participação no 

seu 15º aniversário no dia 17 de Março. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi deliberado a proposta de homenagens do dia da Vila do ano 2019:  

Diploma de Mérito cultural à digressão da dança de Espada da Vila das Lajes e ao 50.º aniversário de 

participação no carnaval ao Sr. José Hélio Rocha; Medalha de honra à BA4 pelos serviços prestados e pela 

elevação do nome da Vila das Lajes além-fronteiras. ------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto três, foi aprovado por unanimidade a candidatura ao Eixo 7.5 do PRORURAL + - 2019 da GRATER 

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

do Parque Lúdico Infantil da Vila das Lajes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto quatro foi aprovada a primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos do 

ano 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 6/2019 

----- Ao quarto dia do mês de Abril de dois mil e dezanove, 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 2018; ---------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Aprovação da 1.ª Revisão Orçamental da Receita e Despesa do ano 2019; --------------------- 

----- Ponto Três: Venda de 2 sepulturas de crianças; -------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Venda de sepultura; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Cinco: Aprovação de transladação de ossadas. ---------------------------------------------------------------- 

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

2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois, foi aprovado por unanimidade a primeira revisão de receita e despesa do ano 2019. ----- 

----- No ponto três foi aprovado por unanimidade a aquisição de 2 sepulturas de crianças com os números 13 

A e 14 A pelo valor de 1.000€ ao Sr. Paulo Leal. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto quatro, foi aprovado por unanimidade a aquisição da sepultura com o número 

189 à senhora Ana Maria Rebelo da Costa pelo valor 1.100€. -------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto quinto foi aprovado o requerimento da Sra. Maria de Fátima Azevedo Medeiros 

Luís de transladação de ossadas da sepultura n.º 40 (Talhão Novo) para a campa n.º 117 (Talhão Velho). ----- 

----- 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 Abril de dois mil e dezanove, 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 o 

seguinte ponto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Um: Projeto de Remodelação do Jardim Público para candidatura à GRATER. -------------------------- 

----- No ponto um, foi feita a candidatura do projeto de Remodelação do Jardim Público à GRATER, num valor 

máximo de comparticipação de 20.000€. A candidatura apresentada refere-se a parte do projeto total. Para 

a elaboração deste projeto, contamos com a colaboração gratuita da Arquiteta Vanda Aguiar. ------------------ 

----- 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 8/2019 

----- Ao décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e dezanove 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: Preparação reunião com instituições; ----------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Apoios a 3 carros de rally e FadoAlado; --------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Preparação do Dia da Vila; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Cinco: Adjudicação da pintura da Junta de freguesia, Museu de Carnaval e Reserva do Museu; --- 

----- Ponto Seis: Receção de convites. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi aprovada por unanimidade a venda da sepultura n.º 131 à senhora Maria Celeste de 

Meneses Aguiar Ramalho e filhos Carlos Alberto Meneses Aguiar Ramalho e Marco António Aguiar Ramalho 

no valor de 1.100€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi preparada a reunião com as Instituições da nossa Vila, visando a 

preparação de alguns acontecimentos em que necessitamos a colaboração de todos, nomeadamente, no 

peditório do Banco Alimentar, receção da Filarmónica Nova Aliança de São José à nossa Vila, visita da dança 

de Carnaval dos Rapazes do Chino em 2020, do Dia da Vila no dia 23 de Junho e da Onda Cultural no mês de 

Julho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto três, foi aprovado por unanimidade o apoio a 3 carros de rally - Brian Duarte, Fábio Pereira e 

Ricardo Fagundes no valor de oitenta euros cada e um apoio ao Grupo FadoAlado que deslocar-se-á aos 

Estados Unidos da América no valor de oitenta euros. ----------------------------------------------------------------------- 

-----No ponto quatro, foi elaborado o programa para a comemoração do dia da Vila a realizar no dia 23 de 

Junho e onde haverá a missa de manhã, seguindo-se cortejo até à Sociedade Recreio Lajense, sessão solene, 

entrega de condecorações e no final o habitual beberete. Foi proposto e aprovado em assembleia as 

condecorações à BA4 com a entrega da Medalha de Honra e o diploma de mérito cultural ao Sr. José Hélio 

Rocha pelos seus 50 anos de Carnaval e outro à digressão da Dança de Espada da Vila das Lajes em 2018 aos 

Estados Unidos da América. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto cinco, foi adjudicado ao Sr. José Gabriel Silva a pintura do edifício da Junta de 

freguesia, Museu de Carnaval e reservas do Museu pelo valor de 1.250€ sem inclusão da tinta. ----------------- 

----- Finalmente no ponto seis, rececionamos os convites do Chefe do Estado Maior da Força Aérea para o 

78º Aniversário da BA4 no dia 14 de Junho; Convite da Câmara  Municipal da Praia da Vitória para participação 

no hasteamento da bandeira Azul na Praia Costeira no dia 01 de Junho e convite do Diretor do Jornal da Praia 



 
 
 
 
 
para o evento comemorativo do 1º aniversário da página “Maré de Poesia” no salão nobre da Santa Casa da 

Misericórdia da Praia da Vitória no dia 1 de Junho. ----------------------------------------------------------------------------  

----- 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 9/2019 

-----Ao décimo nono dia do mês de Junho de dois mil e dezanove 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:  Visita da Filarmónica Nova Aliança à Vila das Lajes; ----------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Elaboração do programa da Onda Cultural; --------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Aprovação dos documentos da Assembleia de Freguesia do próximo dia 8 de Julho; ---------- 

----- Ponto Quatro: Licença de Ruído. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi ultimada a visita da Filarmónica Nova Aliança de São José. Esta receção é realizada em 

conjunto com Instituições da nossa Vila. A visita decorrerá no dia 25 de Junho. A Filarmónica irá apresentar 

cumprimentos em primeiro Lugar à Casa do Povo, de seguida na Junta de Freguesia e Sociedade Recreio 

Lajense onde fará um pequeno concerto. Depois irá apresentar cumprimentos à Sociedade Progresso Lajense 

onde serviremos um beberete com todas as instituições e em que a Dança de Espada da Vila das Lajes 

também colaborará com salgados e doces. A Junta de Freguesia oferece uma Lembrança em nome de todas 

as instituições Lajenses, o bolo e sumos, a Casa do Povo levará vinhos e uma sopa, a Sociedade Progresso e 

Recreio Lajense levam doces e salgados.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto dois, foi elaborado o programa da Onda Cultural da Vila das Lajes 2019 que irá 

decorrer entre os dias 11 e 14 de Julho. No dia 11 teremos a presença da Banda “Rapazes da Canada de Trás”, 

no dia 12 o Grupo de Folclore “Cantares da Eira”, seguindo-se Cantoria, no dia 13 terá lugar a atuação da 

Academia de Dança do Juventude Desportiva Lajense, seguindo-se a Banda Mar. Finalmente no dia 14 terá 

lugar o concerto das nossas 2 Filarmónicas da Vila. Perante a sugestão por parte das instituições teremos DJ 

a complementar o programa da quinta, sexta e sábado. --------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto quatro, foi aprovado por unanimidade um requerimento de licença de ruído 

apresentado pela senhora Catarina Marques Pinto para a tourada tradicional no dia 15 de Agosto na Serra 

de Santiago. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 10/2019 

-----Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e dezanove 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: Revisão do Regulamento do Cemitério da Vila das Lajes; ----------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Revisão da Tabela de Taxas e Serviços desta Junta de Freguesia; ------------------------------------ 

----- Ponto Três: Regulamento de Apoios Extraordinários da Junta de Freguesia. ------------------------------------- 

----- No ponto um foi aprovado por unanimidade uma revisão do Regulamento do Cemitério da Vila das Lajes. 

Esta revisão prevê um aditamento referente a concessão e construção de jazigos de capela. --------------------- 

----- No ponto dois foi aprovado por unanimidade uma revisão da Tabela de Taxas e Serviços da Junta de 

Freguesia. Nesta revisão inclui-se o valor de 500 euros para aquisição de sepultura de criança, o valor de 50 

euros para refundiamento de sepultura e 20 euros para utilização da Casa Mortuária. ----------------------------- 

----- No ponto três foi elaborado e aprovado por unanimidade o Regulamento de Apoios Extraordinários da 

Junta de Freguesia da Vila das Lajes. No âmbito do apoio extraordinário, a Junta de Freguesia da Vila das 

Lajes, pretende dar mais um contributo para o desenvolvimento e equidade na atribuição dos apoios 

requeridos. A criação deste regulamento demonstra a orientação efetiva para um modelo de administração 

local mais próxima, mais aberta e transparente e que tem em conta as restrições orçamentais e as 

expectativas da população. Após a regulamentação dos apoios às Associações sem fins lucrativos da Vila das 

Lajes, a autarquia pretende de forma transparente valorizar projetos de Pessoas, Associações, Coletividades, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras que prossigam fins de interesse público, no 

desenvolvimento de atividades em prol da comunidade lajense. ---------------------------------------------------------- 

----- 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 11/2019 

----- Ao décimo terceiro dia do mês de agosto de dois mil e dezanove 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: Voto de congratulação; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Dois: Análise de Correspondência; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Licença de Ruído. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi recebido por parte da Câmara Municipal da Praia da Vitória, um voto de congratulação 

levado a cabo pelo Partido Social Democrata pela organização do XII Torneio do Ramo Grande Azores Cup 

realizado entre os dias 18 a 21 de Abril de 2019 pelo Juventude Desportiva Lajense. -------------------------------- 

----- No ponto dois  recebemos o convite por parte da câmara Municipal da Praia da Vitória a fim de participar 

na Cerimónia de Abertura das Festas da Praia 2019 que se realizaram de 2 a 11 de Agosto de 2019; convite 

para participação no dia freguesia da Terra Chã; Convite para participação no dia de São Bartolomeu de 

Regatos; convite na participação na rendição do Comandante Americano no dia 22 de Agosto, no qual 

marcaremos presença. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto três, foi aprovado por unanimidade o requerimento de licença de ruído apresentado pela 

senhora Avelina Carvalho para tourada a realizar a realizar no dia 7 de setembro na Rua do Picão. ------------- 

----- 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 12/2019 

----- Ao vigésimo sétimo dia do mês de Agosto de dois mil e dezanove 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: Balanço do Folk Açores; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Doação de uma serra elétrica por parte da Secretaria do Ambiente; ------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Candidatura de bolsas de estudo 2019/2020. --------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi aprovado por unanimidade a aquisição da sepultura n.º 320 pela senhora Maria 

Antonina da Silva de Sousa Martins e filhos Carla Marisa Sousa Martins, César de Sousa Martins e Ricardo 

Miguel Sousa Martins pelo valor de mil e cem euros. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois foi realizado um balanço muito positivo do Folk Açores 2019. Este ano foi 

alterado o recinto de atuação para o largo em frente à Igreja onde houve boa aderência do público. Este ano 

os grupos que atuaram eram oriundos do Grupo da Croácia, Taiwan e Letónia. --------------------------------------- 

----- No ponto três foi rececionado da Secretaria do Ambiente uma serra elétrica no âmbito do projeto “A 

minha Ribeira”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto quatro, foi publicado por esta Junta de Freguesia o Edital n.º 1/2019 para abertura 

das candidaturas às Bolsas de Estudo para o ano letivo 2019/2020 para o ensino superior e politécnico 

dirigido aos jovens lajenses naturais e residentes na Vila das Lajes. ------------------------------------------------------ 

----- 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 13/2019 

----- Ao décimo nono dia do mês de Setembro de dois mil e dezanove 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:  Venda de Sepultura; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Preparação da reunião com as Instituições; --------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Comunicação da aceitação do projeto da GRATER do Parque Lúdico infantil da Vila das Lajes.  

----- No ponto um, foi aprovado por unanimidade a aquisição da sepultura n.º 57 pelo senhor Mário Jorge 

Valadão Oliveira pelo valor de 1.100€. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois foi preparada a reunião com as instituições no dia 25 de Outubro. Nesta 

reunião será abordada as atividades de Natal da Junta de freguesia, o Motofest 2020 e as candidaturas para 

o ano 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto três foi analisado a comunicação da GRATER relativamente ao apoio para construção do Parque 

Lúdico Infantil da Vila das Lajes, tendo sido enviado um email com o seguinte teor: “Nos termos dos artigos 

121 e seguintes do código do Procedimento Administrativo, informamos que nada termos a opor a este 

projeto de decisão.” Tendo esta Junta de Freguesia sido notificada em Audiência Prévia do Pedido de Apoio 

N.º PRORURAL +-7.5.1-Feder-002216 de 512095221 – 7595734 – Freguesia das Lajes – Ilha Terceira – Praia 

da Vitória. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 14/2019 

-----Ao Vigésimo quinto dia do mês de Outubro de dois mil e dezanove 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: Rede de Museus e coleções visitáveis dos Açores; ------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Candidatura ao Centro de Emprego para 2 PROSAS; ---------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Programação do Natal; --------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto Cinco: Preparação da reunião com a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------ 

----- No ponto um, foi aprovado por unanimidade a aquisição da sepultura n.º 442 pelo senhor Emanuel Dias 

Lima pelo valor de 1.100€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois foi rececionado um ofício por parte do Presidente da Comissão Executiva 

da Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores comunicando que a nossa Candidatura do Museu do 

Carnaval Hélio Costa, havia sido aceite, ficando deste modo a fazer parte da Rede. --------------------------------- 

----- No ponto três foi aprovado a candidatura à Agência de Emprego de dois colaboradores no âmbito do 

programa PROSA para serviços de limpeza, jardinagem e de coveiro. ---------------------------------------------------- 

----- No ponto quatro, foi discutida a programação do Natal da Vila a decorrer de 1 de Dezembro de 2019 a 4 

de Janeiro de 2020. Das várias atividades a desenvolver destacamos no dia 1 de Dezembro a Inauguração da 

decoração e iluminação de Natal, dia 8, Concurso de Montras, dia 12, Oficinas de Natal e Showcooking Doces 

de Natal, dia 15, Concurso de Presépios e finalmente dia 4 de Janeiro para finalizar, o Concerto de Ano Novo 

na Igreja Paroquial em que contaremos com a participação das nossas 2 Filarmónicas e do Coro Infantil do 

Ramo Grande. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto cinco, foi preparado os pontos a serem abordados na reunião com a Câmara 

Municipal aquando da visita à nossa Vila. Iremos abordar o projeto do Museu de Carnaval, o Parque Lúdico 

e Infantil da Vila das Lajes, a situação da delegação de competências, o ponto de situação do Parque 

Empresarial, entre outros assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 15/2019 

----- Ao vigésimo dia do mês de novembro de dois mil e dezanove 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: Balanço da Reunião com a Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Entrevistas no âmbito do Programa PROSA. --------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, aquando da visita do executivo camarário à Vila das Lajes no dia 18 de novembro houve 

uma reunião com os membros da junta e da assembleia no salão nobre da autarquia. Nesta reunião foi 

demonstrado o nosso desagrado pela delegação de competências e a sua comparticipação financeira, foi 

solicitado novo ESTAGIAR L para o Museu de Carnaval; apoio para o II Congresso Internacional de Carnaval 

da Ilha Terceira e disponibilização de calceteiros para o Jardim Público entre outros assuntos. ------------------- 

----- No ponto dois a junta de freguesia realizou 8 entrevistas de trabalho tendo selecionado o senhor Renato 

Rocha e o senhor Vítor Silva. Estes trabalhadores vão ficar alocados à junta de freguesia no âmbito do 

programa ocupacional PROSA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 16/2019 

----- Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e dezanove 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 o seguinte 

ponto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Único: Deliberar,  procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea a), do artigo 19º., do 

Decreto Legislativo Regional nº 27/2015/A, de 29 de Dezembro, que aprova o regime jurídico dos Contratos 

Públicos na Região Autónoma dos Açores, conjugado com o Código dos Contratos Públicos, a abertura do 

seguinte procedimento: Empreitada de “Remodelação do Jardim Público da Vila das Lajes”.---------------------- 

----- Período da Ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Considerando que esta Junta de Freguesia candidatou GRATER a empreitada de “Remodelação do Jardim 

Público da Vila das Lajes”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Considerando que a mesma foi aprovada por unanimidade é aprovado proceder-se ao procedimento por 

ajuste direto para a realização da referida empreitada pelo valor estimado de € 33.873,01 (trinta e três mil 

oitocentos e setenta e três euros e um cêntimo) acrescido do IVA à taxa de 4%, assim como aprovar o projeto, 

caderno de encargos e convite, convidar as seguintes empresas: Abel Martins Nogueira, Filhos, Ldª., uma vez 

que as mesmas reúnem os requisitos necessários para a realização da empreitada.---------------------------------- 

----- Por unanimidade foi nomeado o seguinte Júri para a realização de todas as operações relacionadas com 

o já mencionado procedimento: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Composição do Júri - Membros efetivos: Presidente – Ana Paula Félix; 1º Vogal – João Barcelos; 2º Vogal 

– José Luciano Nunes; Membros suplentes:1º Suplente – Paulo Ribeiro; 2º Suplente – César Toste. ------------ 

----- 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 17/2019 

----- Ao quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezanove 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: Revisão Orçamental da Receita e Despesa do ano 2019; ------------------------------------------------ 

----- Ponto Dois: Aprovação de documentos previsionais para o ano 2020. --------------------------------------------- 

----- No ponto um foi aprovado por unanimidade os documentos da segunda revisão da receita e despesa 

para o ano 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto dois foi aprovado por unanimidade a Proposta de Orçamento, Plano Plurianual de Atividades 

e Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2019. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 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: 

 

 

 

 

 

 


