
 
 
 
 
 

Ata n.º 1/2021 

----- Ao sexto dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, 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: Montagem do ATM;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Parceria com a Rádio Azor +;----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Segunda edição do Prémio Literário Hélio Costa; -------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Relatório para Câmara Municipal da Praia da Vitória;----------------------------------------------- 

----- Ponto Cinco: Avaliação com base nas competências da Funcionária Anabela Rodrigues. --------------------- 

----- No ponto um, esta Junta recebeu a informação por parte da Caixa Económica da Misericórdia de Angra 

do Heroísmo de que o ATM está previsto ser montado no dia 28 do corrente mês na Casa do Povo da Vila das 

Lajes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi feita a parceria com a Rádio Azor + para a realização de 6 entrevistas 

no Museu de Carnaval da Ilha Terceira “Hélio Costa” até ao fim da época de Carnaval. ----------------------------- 

----- No ponto três foi deliberado realizar a segunda edição do Prémio Literário “Hélio Costa” - concurso de 

poesia em todas as escolas da Ilha;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto quatro foi elaborado um relatório com situações antigas e recentes para ser resolvidas pela 

Câmara Municipal da Praia da Vitória. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto cinco procedeu-se à avaliação de desempenho da funcionária Anabela Rodrigues. Foi 

deliberado por unanimidade avaliação com Desempenho Excelente. A referida trabalhadora exerce funções 

nesta Junta de Freguesia desde 1996. Em 2018 foi legalizada a sua situação no âmbito do programa de 

regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública. Foi assinado contrato em 

dezanove de Janeiro de 2019. Após dois anos realizou a sua primeira avaliação de desempenho. Fazendo 

justiça ao trabalho e percurso da referida funcionária nesta autarquia a equipa da Junta deliberou atendendo 

às competências escolhidas atribuir o reconhecimento de mérito. ------------------------------------------------------- 

----- 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 2/2021 

----- Ao vigésimo dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, 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: Eleições Presidenciais; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Marcação de Reuniões; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três:  Atribuição de bolsas de estudo; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto um, foram realizados os preparativos para as Eleições Presidenciais do dia 24 de Janeiro de 

2021. Os locais de voto serão na Casa de Povo, Igreja do Cabouco e na Dispensa do Império da Serra de 

Santiago. Foram promovidas as medidas juntamente com a Proteção Civil Municipal de forma a cumprir as 

normas da Autoridade de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, foi solicitada uma reunião com o Vice-Presidente do Governo Regional dos 

Açores para expor a situação da Casa Mortuária e do Lar de Idosos na Vila das Lajes, uma reunião com o 

Vereador Carlos Armando da Câmara Municipal da Praia da Vitória para fazer o ponto de situação da Creche 

e ATL assim como agendamento de reunião com o Diretor Regional da Cultura sobre assuntos acerca do 

Museu de Carnaval “Hélio Costa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto três a Junta de Freguesia com os membros da Comissão avaliadora deliberaram 

atribuir as bolsas de estudo aos jovens Francisco Nunes e Luís Andrade. Após o envio do relatório preliminar 

e não havendo reclamações, foi elaborado o relatório final e atribuídas as duas bolsas no valor de 600€ cada.  

----- 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 3/2021 

----- Ao oitavo dia do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um 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: II Prémio Literário “Hélio Costa”;------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Atividades do Museu de Carnaval;---------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Atividade “O meu chapéu de Carnaval”;-------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Instalação de ATM na Vila das Lajes. --------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, pelo segundo ano consecutivo, esta Junta de Freguesia promoveu um concurso de poesia 

nas escolas do 3º Ciclo da Ilha, tendo como prémio o valor de 150€ em material patrocinado pela Empresa 

Escritório Digital. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto dois, o Museu de Carnaval da Ilha Terceira “Hélio Costa” participou em diversas 

atividades: o programa “Atlântida” da RTP Açores dedicado ao Carnaval em tempo de pandemia foi gravado 

a partir do Museu de Carnaval no dia 5 de Fevereiro e foram realizadas entrevistas para o programa “Vamos 

falar de Carnaval…com todos!” da Rádio Azor + e para o programa “Carnaval com sabor a saudade” da  

Direção Regional da Cultura em direto das instalações do museu; -------------------------------------------------------- 

----- No ponto três, o Museu de Carnaval da Ilha Terceira “Hélio Costa” desenvolveu a atividade “O meu 

chapéu de Carnaval” envolvendo duas escolas do ensino básico dos dois concelhos, concretamente, a Escola 

de Santa Luzia e a Escola das Doze Ribeiras. Nesta atividade foi proposto a cada aluno a construção de um 

chapéu de Carnaval. Esta teve como objetivos: incutir nas crianças as tradições Carnavalescas, promover um 

ambiente relacionado com a época em tempo de pandemia, promover a criatividade entre as crianças e 

valorizar a importância do chapéu no Carnaval da Terceira. ---------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto quarto, foi concluída a montagem na Casa do Povo da Vila das Lajes de um ATM. 

Este vem colmatar uma carência na nossa vila. A Junta de Freguesia colaborou logística e financeiramente 

para a instalação do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 4/2021 

----- Ao décimo primeiro dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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: Candidatura à DROAP; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Censos 2021;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Carnaval na Vila;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um a Junta de Freguesia preparou a candidatura à Direção Regional do Poder Local no âmbito 

dos apoios de cooperação financeira entre o Governo Regional e as Juntas de Freguesia. ------------------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, vão decorrer os Censos em 2021. Na Vila das Lajes a equipa será constituída 

por 1 coordenador e três recenseadores. O Coordenador será o Presidente da Junta e as recenseadoras serão 

Anabela Rodrigues, Vânia Dâmaso e Ana Luísa Félix. -------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto três, devido à situação do Covid 19, não foram organizadas as habituais atividades 

comemorativas ao Carnaval, no entanto, foram distribuídos lanches pelos alunos das nossas escolas, 

promovido o concurso “O meu Chapéu” e distribuídas molduras alusivas ao Carnaval que foram entregues 

em cada escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 5/2021 

----- Ao décimo nono dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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: Convite para inauguração do Terminal de Cargas; -------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Resultados Eco-freguesia; -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Comunicação do asfaltamento na Vila das Lajes; --------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Terceiro Auto do Jardim Público. ------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um a Junta de Freguesia recebeu um convite para participar na inauguração do Terminal de 

Cargas no aeroporto das Lajes e onde se fez representar pelo Presidente no dia 19 de Fevereiro. --------------- 

----- Relativamente ao ponto dois, a Junta de freguesia recebeu o resultado do programa Eco-freguesia, onde 

alcançou a pontuação máxima no Eco-freguesia 2020, sendo uma das freguesias de excelência do respetivo 

ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto três, a Câmara Municipal por email que iria ser asfaltada a rua do Avião assim como a ligação 

entre a Rua do Ramo Grande e a Canada da Pechita. A Junta de Freguesia respondeu salientado a necessidade 

de intervenção em arruamentos com habitações e em muito mau estado, sendo elas a Canada João Lopes e 

o Poço do Capim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto quatro foi realizado o terceiro auto da obra do Parque Lúdico e Infantil da Vila das 

Lajes Público. Esta obra está na fase final de construção tendo sido comunicado à GRATER o andamento das 

obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 6/2021 

----- Ao décimo sétimo dia do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, 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 2 Sepulturas; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Dois: Realização da V Gala da Mulher. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um foi dado despacho à venda da sepultura n.º 446 do Talhão Velho ao Sr. Adelino Paim de 

Lima Andrade e família pelo valor de 1.100€ e a sepultura n.º 260 pelo valor de 1.100€ à Sr.ª Romualda Maria 

Pires de Meneses Viveiros, suas irmãs, Gracinda Leal, Celina Lourenço, Délia Lourenço e seu irmão José 

Manuel Lourenço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois, a Junta de Freguesia promoveu a realização da V Gala da Mulher com o Tema “Mulher 

no Carnaval Terceirense”. As gravações foram realizadas nos dias 10 e 12 do corrente mês. Foram convidadas 

costureiras, a investigadora Assunção Melo assim como mulheres Lajenses ligadas ao Carnaval, tanto na 

parte de representação, mestras e dançarinas. Teve dois momentos musicais protagonizados pela Sónia 

Pereira e pela Helena Toste. O programa contou com o apoio da VITEC e da Casa do Povo da 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 7/2021 

----- Ao trigésimo primeiro dia do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, 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: Cessação do contrato com a empresa SISDIAS e inicio com a empresa Gestão 86; --------------- 

---- Ponto Dois: Contratação de programas à Empresa GESAUTARQUIA; ------------------------------------------------ 

----- Ponto Três: Censos 2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto Quatro: Venda de Sepultura. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto um, esta Junta de Freguesia decidiu colocar termo ao contrato que tinha com a empresa 

SISDIAS, assim como o aluguer de programas de gestão de cemitério, correspondência e inventário. Esta 

decisão justificou-se pela insatisfação do executivo perante os serviços da respetiva empresa e pela análise 

de uma proposta com mais adequada à Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois, foi contratado o pacote Basic à empresa GESAUTARQUIA. Este pacote contem 6 

programas: Gestão de cemitério, SNCAP, Populacional, correspondência e Inventário. ----------------------------- 

----- Relativamente ao ponto três, os Censos 2021 vão iniciar no mês de Abril. A equipa vai ter formação nos 

dias 25, 26 e 29 de Março. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto quatro, foi dado despacho à venda da sepultura n.º 271 pelo valor de 1.100€ à Sra. 

Aurora Maria Gomes Teixeira do Álamo; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 8/2021 

----- Ao vigésimo primeiro dia do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um, 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: Dia Municipal do Bombeiro e Dia da Freguesia de S. Brás; ---------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Transladação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto Três: Resultado do prémio Literário. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, esta Junta de Freguesia fez representar pela sua Secretária, Ana Paula Félix, no Dia 

Municipal do Bombeiro, evento levado a cabo pela Câmara Municipal da Praia da Vitória onde foram 

atribuídas medalhas de Bons serviços Municipais aos Bombeiros da AHBVPV. No dia 25 de Abril a Junta irá 

participar no dia da Freguesia de Brás fazendo-se representar pelo seu Presidente, César Toste. ---------------- 

----- No ponto dois, foi requerido pela senhora Romualda Maria Pires M. Viveiros a transladação das ossadas 

do Sr. José Linhares de Meneses, depositadas na campa n.º 310 do talhão 1 para a campa n.º 260 do mesmo 

talhão. Foi dado aprovado e dado despacho para agendamento da mesma. ------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto três, depois de feitas as avaliações pelo Júri constituído por Hélio Costa, Rui 

Espínola, Ana Paula Cabral, Ricardo Martins e Carlos Bessa foi atribuído o prémio Literário “Hélio Costa” à 

jovem Jéssica Ourique, aluna do 8.º ano da Escola Básica Integrada dos Biscoitos. O prémio será entregue no 

Dia da Vila em forma de Voucher no valor de 150€ a ser descontado junto do patrocinador, Escritório Digital.  

----- 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 9/2021 

----- Ao décimo segundo dia do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um, 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: Dia Mundial da Criança;------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Dois: Proposta dos Homenageados para o Dia da Vila 2021; ------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Aprovação dos documentos de prestação de contas de 2020; --------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Aprovação da primeira alteração da receita e despesa do ano 2021. --------------------------- 

----- No ponto um, a Junta de Freguesia organizou a comemoração do Dia Mundial da criança apesar das 

restrições impostas por pela pandemia COVID-19. Deste modo solicitamos a cada escola que pintassem uma 

bandeira para que fosse colocada num “estendal” em frente à dispensa. Foram também distribuídos lanches 

a cada uma das nossas 3 escolas e creche para assim assinalar este dia. ------------------------------------------------ 

----- No ponto dois foi aprovado por unanimidade a proposta de homenageados do Dia da Vila 2021. 

Atribuição da Medalha de honra da Vila das Lajes à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Praia da Vitória, Diploma de Mérito Cívico a todos os bombeiros lajenses no ativo e o Diploma de Mérito 

Empresarial à Moagem Lajense. As homenagens serão entregues nas comemorações do 19.º aniversário de 

elevação das Lajes a Vila que decorrerão no dia 12 de junho do corrente ano. ---------------------------------------- 

----- No ponto três foram analisados os documentos de prestação de contas do ano 2020 e aprovados por 

unanimidade. No decorrer do ano esta Autarquia conseguiu um total de Receita Corrente Global no valor de 

€92.306,75 e Receita de Capital Global no valor de €35.438,27. O saldo da Gerência Anterior (2019) foi no 

valor de €17.205,17 em saldo orçamental e €138,80 de Operações de Tesouraria, num total de €17.343,97. 

O valor total de receita arrecadada neste ano de 2020 foi de €127.745,02. Quanto à Despesa Corrente Global 

(Despesas de Funcionamento + Plano de Investimentos por Administração Direta), foi neste ano de 2020 no 

valor de €66.755,52. As despesas correntes não excederam as receitas correntes respeitando assim o 

princípio do equilíbrio orçamental constante do art.º 40.º da RFALEI. Quanto à Despesa de Capital Global 

(Investimentos diretos) foi neste ano de 2020 no valor de €71.514,18. O Plano Plurianual de Investimentos, 

demonstra no decorrer do mandato as previsões de investimento a realizar na Freguesia, assim sendo no ano 

de 2020, a execução financeira do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve o nível de Execução de 

Financiamento Anual de 72,36% no valor total investido de €29.570,60. ------------------------------------------------ 

----- No ponto quatro foi analisada a Primeira alteração modificativa da receita e despesa do ano 2021 e 

aprovada por unanimidade. Na receita, a rubrica “Na posse do serviço” tem um valor de €7083,04. Na 

despesa são reforçadas as rubricas “Limpeza e higiene”; “Água”; Eletricidade” e “Ferramentas e Utensílios”. 



 
 
 
 
 
----- 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 10/2021 

----- Ao quarto dia do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e um, 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: Patrocínio a carros de Rally; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Dois: Pedido de Apoio à Associação Fontinhas Ativa; ---------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Contrato de usufruto do Campo Manuel Linhares de Lima; ------------------------------------------- 

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

----- Ponto Cinco: Convite da Junta de Freguesia do Cabo da Praia; ------------------------------------------------------- 

----- Ponto Seis: Presidência aberta; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Sete: Colaboração do IROA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um foi atribuído um apoio de 80€ cada às 2 equipas Lajenses, Zorra Team e Equipa Abelhinha 

no Âmbito do Regulamento de Apoios Extraordinários da Junta de Freguesia da Vila das Lajes. ------------------ 

----- No ponto dois foi deliberado não será conceder o apoio Associação Fontinhas Ativa porque na data da 

realização do evento, a Junta de Freguesia encontrar-se-á em gestão Autarca por ser ano de eleições. -------- 

----- Relativamente ao ponto três, a Junta de Freguesia foi contatada pela Câmara Municipal no âmbito do 

registo de usufruto a favor do Município da Praia da Vitória do Campo Manuel Linhares de Lima. Este contrato 

foi realizado a 20 de Agosto de 2001, não tendo sido registado naquela data. Foi aprovado por unanimidade 

assinar o registo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto quatro, foi dado despacho à venda da sepultura n.º 281 à Sra. Carmina Patrícia Furtado 

Medeiros Aguiar pelo valor de 1.100€--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto cinco, a Junta de Freguesia do Cabo da Praia convidou a Junta de Freguesia a participar na 

inauguração da Casa do Camponês, no entanto, por indisponibilidade dos membros da Junta de Freguesia 

esta não se fará representar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto seis a Junta de Freguesia participou na Presidência Aberta da Câmara Municipal da Praia da 

Vitória que realizou-se no dia 31 de Maio de 2021. O executivo da Junta de freguesia destacou a preocupação 

com o parque escolar da Vila das Lajes, concretamente, com o aumento de alunos e de turmas da Escola da 

Aldeia Nova, questionou sobre o apoio da Câmara a projetos da GRATER e abordou a data de abertura da 

piscina da Caldeira. Foi-nos respondido que o projeto da GRATER, se fosse aprovado teria apoio da Câmara 

com o IVA. Relativamente à piscina da Caldeira, aguardam resposta das Autoridades de Saúde. No que 

concerne à Escola da Aldeia Nova, vão averiguar. Também participamos na apresentação do projeto de 

loteamento do Bairro das Pedreiras que decorreu no Centro Pastoral da Vila das Lajes. ---------------------------- 



 
 
 
 
 
----- Relativamente ao ponto sete, foi feita avaliação de desempenho da assistente operacional Anabela 

Rodrigues. Após avaliação do executivo, foi atribuído a nota máxima de desempenho “Excelente”. Assim 

sendo a mesma passará da posição 1 para a posição 5, usufruindo uma remuneração base de 703,13€;------- 

-----Finalmente no ponto sete, após o envio de ofício a solicitar bagacina para caminhos agrícolas e apoio na 

desmatação do caminho entre a Caparica e a Serra de Santiago, a Junta de Freguesia obteve resposta positiva. 

No que se refere aos inertes, serão disponibilizados 250 m3. A desmatação terá inicio no mês de julho. ------  

----- 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 12/2021 

----- Ao décimo segundo dia do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e um, 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: Disponibilização de inertes por parte do IROA; ------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Dois: Colaboração dos Serviços Florestais; ------------------------------------------------------------------------ 

----- Ponto Três: Arranjos na Zona de Lazer Junto à Piscina da Caldeira; ------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Assinatura de contratos Gesautarquia e Gestão 86; ------------------------------------------------- 

----- Ponto Cinco: Limpeza do cemitério; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Seis: Reactemprego e CTTS; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Sete: Reunião com o Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas; ------------------------ 

----- Ponto Oito: Venda de Sepultura; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Nove: Cooperação financeira – 2021. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- No ponto um, foi disponibilizado pelo IROA 200m3 de inertes que foram colocados em diversos caminhos 

agrícolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois, a Delegação dos Serviços Florestais colaboraram com esta Junta de Freguesia na 

desmatação do caminho entre a Serra de Santiago e a Caldeira no mês de Julho. ------------------------------------ 

----- Relativamente ao ponto três, foram feitos arranjos na zona de Lazer junto à Piscina da Caldeira. Foi 

arranjada a zona da churrasqueira, degraus em cimento e arranjo em paredes. -------------------------------------- 

----- No ponto quatro, foram celebrados e assinados os contratos dois contratos. Com a Gesautarquia que 

passará a fornecer um conjunto de serviços - Ges Cemitério; Gesdocumental, Gestoponímia, GES População, 

GesCanídeo e GesSNCAP). Com a empresa Gestão 86 que a será a nova empresa de contabilidade da junta 

de freguesia. A Autarquia rescindiu o contrato com a empresa SISDIAS. ------------------------------------------------ 

----- No ponto cinco, foi adquirida terra para o cemitério e realizada uma limpeza na zona anexa ao mesmo. 

----- Relativamente ao ponto seis, após entrevistas de emprego foi selecionado o Sr. Manuel Domingos de 

Medeiros Barroso no programa REACTemprego com inicio a 8 de Agosto. Os funcionários Vítor Silva e Renato 

Rocha passaram do programa PROSA para o CTTS. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto sete, esta Junta participou numa reunião com o Secretário Regional do Ambiente e Alterações 

Climáticas com o intuito de apresentar o projeto da Zona de Lazer e Parque de campismo na Caldeira. ------- 

----- No ponto oito, foi aprovada a concessão da sepultura n.º 83 do Talhão Velho à Sra. Maria Odília Gomes 

da Costa Borges pelo valor de 1.100€. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto nove, recebemos um ofício por parte da Vice-presidência do Governo Regional dos 

Açores, dando conta de que no âmbito das candidaturas de cooperação técnico financeira fomos apoiados 



 
 
 
 
 
com 1.560€ para Mobiliário, 730€ para equipamento informático e 7.083€ para obras de conservação da 

Sede. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 13/2021 

----- Ao vigésimo nono dia do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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: Cedência temporária de manequins;-------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Taste Azores – Projeto da Universidade dos Açores. ---------------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi aprovado um pedido do Museu de Angra do Heroísmo para a cedência temporária de 

3 manequins femininos para serem usados na exposição temporária Moda feminina do Século XX – Fora da 

Caixa, que inaugura a 23 de Outubro de 2021. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois, a Junta de Freguesia concordou em apoiar o projeto TASTE AZORES – Azores Sustainable 

Torism Experiences (Projeto da Universidade dos Açores) com a colaboração da Sra. Filomena Meneses e o 

Sr. Adriano Freitas. Trata-se de um projeto que está a ser desenvolvido no âmbito da Universidade dos 

Açores, sendo a sessão de apresentação do “TASTE” conduzida por Duarte Nuno Chaves. Segundo a sinopse 

do “TASTE”, o projeto pretende contribuir para “a promoção do turismo nos Açores”, através da valorização 

da gastronomia e da produção vinícola Regional”. Nesse âmbito, os promotores do projeto realçam “o 

património gastronómico Regional, constituinte intangível do património cultural, tem demonstrado ser uma 

fonte de diferenciação e base de iniciativas de valorização da oferta turística dos destinos. Vincadamente 

reflexo da cultura local, a herança gastronómica e vinícola dos Açores pode constituir um fator de 

diferenciação e valorização da oferta do destino Açores, interligando a produção dos setores primários e 

secundários com as tradições, numa combinação única de experiências sensoriais e racionais, destintas em 

cada uma das nove ilhas que potenciam o desenvolvimento de uma estratégia de turismo sustentável no 

arquipélago”. Entre as ações a desenvolver no âmbito do “TASTE” estão a elaboração de uma carta 

gastronómica insular, a criação de uma base de dados de produtos, a divulgação dos modos de confeção 

(tradicionais e atuais) articulados com um perfil de receitas tradicionais inspiradas no património cultural 

Açoriano e a construção de um menu Georreferenciado sobre cada produto e receita por concelho ou Ilha, 

entre outras.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

----- 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 14/2021 

----- Ao décimo terceiro dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, 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: Licenças de ruído; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Convocatória Assembleia de Freguesia da Vila das Lajes. ---------------------------------------------- 

----- No ponto um, foi solicitado a licença de ruído por parte da Vitória Silva ao abrigo do disposto no artigo 

27º do Regulamento Geral e de Controlo da Poluição Sonora e que permite proceder à atividade ruidosa 

temporária aquando das Festas da Vila das Lajes nos dias 2, 3, 4 e 9 de Outubro. A mesma licença foi solicitada 

por Iven Cunha Unipessoal Ldª, na Ladeira Ribeira Seca nº 32 para os dias 27 de Setembro e 9 de Outubro. -- 

----- No ponto dois, nos termos do disposto no artigo 7º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, foi feita a 

convocatória para o Ato de Instalação dos órgãos Autárquicos da Vila das Lajes a realizar-se no próximo dia 

14 de Outubro de 2021 pelas 20:00 na Dispensa da 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 15/2021 

----- Ao vigésimo dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um reuniu pelas vinte horas em sessão 

extraordinária a Junta de Freguesia de Lajes, reunião esta convocada pelo Presidente deste órgão e reeleito 

para o quadriénio 2021-2025, nos termos da lei 169/99, de 18 de Setembro e art.º 30.º alínea n.º 1. ---------- 

----- Esta reunião visa posse nas suas funções ao secretário e tesoureiro da Junta de Freguesia para o mandato 

2021-2025. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Assim, nos termos da Lei 169/99, de 18 de Setembro e do art.º 38.º, n.º 2, nomeio secretário e tesoureiro da 

Junta de Freguesia de Lajes para o mandato 2021-2025, a Sra. Ana Paula Ávila de Lima Félix e o Sr. João 

Anselmo Lima Barcelos, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após as nomeações o Presidente da Junta leu as funções que a cada um compete desempenhar nos 

respetivos cargos e conforme a Lei 169/99, de 18 de Setembro no seu art.º 38, n.º 3 e suas alíneas a), b), c), 

d) e e). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- E não havendo nada mais a tratar a reunião terminou pelas vinte e uma horas sendo que esta ata vai 

assinada por todos os membros que passam a partir agora a compor este órgão autárquico. --------------------- 

----- O Presidente:  

----- O Secretário:  

----- O Tesoureiro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ata n.º 16/2021 

----- Ao vigésimo sétimo dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, 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: Reunião com Comandante da Base Aérea n.º 4; ----------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Convite para Apresentação de livro “Clérigos Rocha de Borba”; ------------------------------------- 

----- Ponto Três: Candidatura OTL J; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Reunião com o Juventude Desportiva Lajense; ------------------------------------------------------- 

----- Ponto Cinco: Pedido de colaboração por parte da Liga Portuguesa Contra o Cancro; -------------------------- 

----- Ponto Seis: Convite para participação na Exposição da Casa Farol; -------------------------------------------------- 

----- Ponto Sete: Assinatura do Contrato Programa com Secretaria das Obras Públicas e Comunicações; ------ 

----- Ponto Oito: Concessão Sepultura nº 407; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Nove: Concessão Sepultura nº 325; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Dez: Concessão Sepultura nº 477; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Onze: Concessão Sepultura nº 13. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, esta junta esteve reunida com o comandante da Base das Lajes a fim de serem abordados 

temas comuns às duas partes, nomeadamente a limpeza da estrada à volta da pista. ------------------------------- 

----- No ponto dois, esta Junta de freguesia foi convidada pela Turiscon Editora a participar no lançamento do 

Livro “Clérigos Rocha de Borba”, integrada na Feira do Outono Vivo organizado pela Câmara Municipal da 

Praia da Vitória. A Junta de Freguesia foi representada pelo seu presidente. ------------------------------------------ 

-----Relativamente ao ponto três, foi enviada pela Junta de freguesia 1 candidatura ao programa OTL Jovem 

para o período de Janeiro a Maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto quatro, realizou-se no passado dia 19 do corrente mês, reunião com a organização do “Ramo 

Grande Azores Cup” a fim de preparar este evento de grande importância não só para a nossa Vila mas para 

o Concelho e Ilha. As datas previstas para a sua realização serão de 14 a 17 de Abril de 2022. A Junta à 

semelhança de anos anteriores irá apoiar no âmbito do Regulamento de Apoios às Instituições, receção às 

equipas no salão nobre e todo o apoio logístico necessário. ---------------------------------------------------------------- 

----- No Ponto cinco, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, enviou um ofício solicitando a colaboração da Junta 

de Freguesia no sentido de colaborar no seu peditório a ser realizado nos dias 29, 30, 31 de Outubro e 1 de 

Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No Ponto seis, foi rececionado por parte da Câmara Municipal da Praia da Vitória, um convite para a 

apresentação de uma exposição na Casa Farol no dia 27 de outubro. Esta ira expor o trabalho realizado com 

as crianças da comunidade da Serra de Santiago durante o período de Verão. ---------------------------------------- 



 
 
 
 
 
----- Relativamente ao ponto sete, foi assinado um contrato–programa n.º 16/2021 entre esta junta de 

Freguesia e a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações destinando-se à requalificação do 

Jardim Público da Vila das Lajes e onde seremos apoiados com um valor de 61.541,37€. -------------------------- 

----- No ponto oito foi aprovada a concessão ao Sr. Carlos Alberto Vieira Avelar, o direito de uso e aplicação 

a que é destinado e com sujeição às leis e regulamentos de polícia referente à sepultura n.º 407 pelo valor 

de 1100 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto nove foi concedida Sra. Fernanda Tavares de Medeiros Pimentel, o direito de uso e aplicação 

a que é destinado e com sujeição às leis e regulamentos de polícia referente à sepultura n.º 325 pelo valor 

de 1100 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dez foi concedida senhora Maria da Conceição Cordeiro Bento Silveira, o direito de uso e 

aplicação a que é destinado e com sujeição às leis e regulamentos de polícia referente à sepultura n.º 477. 

Esta sepultura foi comprada por Álvaro Henrique Linhares Martins (alvará nº 310/2004 de 21/02/2020), que 

por sua morte passou à herdeira Maria da Conceição Cordeiro Bento Silveira, conforme habilitação de 

herdeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Finalmente no ponto onze, foi concedida Sra. Noémia Adriana de Meneses Ferraz da Silva, o direito de 

uso e aplicação a que é destinado e com sujeição às leis e regulamentos de polícia referente à sepultura n.º 

13 (talhão velho); Esta sepultura foi comprada por Isabel Inácia de Meneses (alvará nº 108/1982 de 

07/12/1982), que por sua morte passou à herdeira Noémia Adriana Ferraz da Silva, conforme testamento;-- 

----- 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 17/2021 

----- Ao décimo sétimo dia do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um, 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: Reunião com todos os Presidentes de Junta do Concelho da Praia da Vitória; -------------------- 

----- Ponto Dois: Acordo de colaboração da Vice-presidência do Governo Regional dos Açores; ------------------ 

----- Ponto Três: Estágio Profij Nível IV Tipo 4; ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Quatro: Programa de Natal; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Cinco: Reunião com a Delegação das Obras Públicas; ----------------------------------------------------------  

----- Ponto Seis: Reunião com a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto um, no passado dia 15 do corrente mês, reuniram nesta Junta de freguesia todos os Presidentes 

de Junta de Freguesia do Concelho da praia da Vitória, onde foi definida uma proposta para apresentar à 

Câmara Municipal da Praia da Vitória sobre a delegação de competências e regulamento de apoio às 

freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois, foi assinado o acordo de colaboração entre a Vice-Presidência do Governo Regional dos 

Açores e a Junta de Freguesia da Vila das Lajes para a requalificação da casa de habitação social desta 

autarquia situada na Rua Padre Lourenço Ávila. O valor do apoio é de 19.754,71€. ---------------------------------- 

-----Relativamente ao ponto três, foi aprovado o pedido de estágio da Escola Secundária Vitorino Nemésio 

do aluno Mário José Carreiro Vieira nesta Junta de Freguesia durante o período de 9 a 22/12/2021 e de 21/03 

a 08/04/2022, na área de Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto quatro, foi feita a preparação do programa de Natal da nossa Vila das Lajes, onde foram 

encomendadas luzes para a árvore de Natal. Serão realizados os arraiais de Natal no Jardim e Serra de 

Santiago, o concurso de Montras e de Presépios, a exposição de 2 presépios tradicionais da autoria Dulcelina 

Dinis e Ana Ribeiro na Despensa do Império e entrega de lembranças às crianças das escolas da vila. ---------- 

----- Relativamente ao ponto cinco, foi realizada no dia 8 do corrente mês uma reunião com a Delegação das 

Obras Públicas de modo apontar algumas situações emergentes a serem resolvidas na nossa Vila. ------------- 

----- Finalmente no ponto seis, foi realizada uma reunião no dia 15 do corrente mês com a Câmara Municipal 

da Praia da Vitória a fim de serem levantadas algumas situações que requerem intervenção. -------------------- 

----- 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 18/2021 

----- Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 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 dos documentos previsionais do ano 2021; -------------------------------------------------- 

----- Ponto Dois: Aprovação da 4.ª Alteração Modificativa da Receita e Despesa do ano 2021. --------------------  

----- Relativamente ao ponto um foi aprovado um orçamento da receita e da despesa num valor de 

234569,87€. No plano plurianual de investimentos foram colocados os seguintes projetos: Requalificação da 

Casa Mortuária, Obras na Sede da Junta de Freguesia, Obras de Requalificação do Jardim Público, Parque 

Turístico e Ambiental da Caldeira, Criação do Trilho Pedestre, Requalificação de Património da Vila e do 

Cemitério e Parque Fitness da Caldeira. No plano plurianual de atividades foi elaborado um conjunto de 

atividades que serão executadas perante evolução do surto de Covid-19. ---------------------------------------------- 

------ No ponto dois, foi aprovada a 4.ª Alteração Modificativa da Receita e Despesa do ano 2021. Esta traduz-

se no reforço da receita na rubrica “Concessão de Sepulturas” no valor de 2200 euros que é empregue ao 

nível da despesa em encargos com recursos humanos. ---------------------------------------------------------------------- 

----- 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


