Ata n.º 2/2017
----- Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, 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 de Desfile de Carnaval, Workshop “Sabores do Carnaval” e Tertúlias; ------------------- Ponto dois: Preparação da Gala da Mulher. ----------------------------------------------------------------------------------- No ponto um e dois foram discutidos os aspetos logísticos dos eventos da Junta de Freguesia que irão
decorrer nos meses de Fevereiro e Março. ------------------------------------------------------------------------------------------ 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 3/2017
----- Ao vigésimo quarto dia do mês de Março de dois mil e dezassete, 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: Aprovação da documentação da conta de gerência do ano dois mil e dezasseis; -------------------- Ponto Três: Licenças de ruído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto um foi dado despacho favorável à venda da sepultura n.º 51 do talhão novo à senhora Laudelina
de Glória Gomes Relvas e filhos pelo valor de 1.100€. ---------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto dois, foi aprovada a conta de gerência do ano 2016, concretamente, fluxos de
caixa, execução do plano plurianual de atividades e investimento, operações de tesouraria, empréstimos e
relatório de gestão. O saldo orçamental do ano 2016 foi no valor de 12.019.41€. ---------------------------------------- Finalmente no ponto três, foi aprovado por despacho as licenças de ruído ao Sr. Fernando Jorge Paiva
Resendes para os dias 15,16,17 e 18 de Junho de 2017 e do Sr. João Silva Alves para o período de 16-04 a 1806 de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 4/2017
----- Ao décimo dia do mês de Abril de dois mil e dezassete, 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 seguintes
pontos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Convocatória para Assembleia da Grater; ----------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Acordo de Cooperação entre as Vilas; -------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Tribunal de contas; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Convite Liga Portuguesa Contra o Cancro; ----------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Reunião com RIAC. ------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto um, rececionamos a convocatória para Assembleia da Grater que irá decorrer no dia 19 de
Abril na Ilha Graciosa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto dois, foi proposto pela Vila de S. Sebastião a celebração de um acordo de
cooperação entre as 3 vilas da ilha no intuito de estreitar laços de amizades entre as suas populações assim
como partilharem experiências e projetos. ------------------------------------------------------------------------------------------ No ponto três, foi recebido por parte do Tribunal de Contas o relatório ao recurso apresentado pela Junta
de Freguesia referente ao Crédito da carrinha adquirida pela anterior Junta. ---------------------------------------------- No ponto quatro foi recebido o convite por parte da Liga Portuguesa Contra o Cancro para participação
no concerto da Sociedade Recreio Lajense no dia 7 de Abril no centro Cultural e de Congressos de Angra do
Heroísmo. O dinheiro angariado neste concerto reverterá a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. ----------- No ponto cinco foi decidido ter uma reunião com o diretor da RIAC no sentido de transferir esse serviço
do Jardim Público para a Casa do Povo das Lajes. A razão deste pedido prende-se com as obras de
requalificação do Museu e Jardim Público. ------------------------------------------------------------------------------------------ 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 5/2017
----- Ao terceiro dia do mês de Maio de dois mil e dezassete, 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: Aniversário AACIT; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Galardão de Eco freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Concerto Sociedade Recreio Lajense; --------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Apoio à Equipe Zorra Team; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Cinco: Festival COFIT; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Convite Onda Cultural; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Assembleia da GRATER. --------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto um, rececionamos o convite para participação no Aniversário da ACCIT onde nos fizemos
representar no dia 30-04-2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto dois, fomos informados para que estivéssemos presentes na Freguesia do Porto
Martins no dia 24-05-2017 a fim de recebermos pelo segundo ano consecutivo, o galardão de Eco freguesia
e Freguesia mais limpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto três, esta Junta de freguesia acompanhou a SRL no concerto Solidário que visava canalizar o
dinheiro angariado na bilheteira deste concerto à Liga Portuguesa contra o Cancro e onde esta Junta de
Freguesia também apoiou com 100€. ------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto quatro, a Junta de Freguesia apoiou a Equipa de Rally Zorra Team da nossa Vila, com um valor
de 80€ em despesas de Publicidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto cinco, ficou estipulado atuação dos 3 grupos de Folclore COFIT no dia 18-08-2017 no Jardim
Público numa parceria com o Grupo de Folclore “Cantares da Eira”. --------------------------------------------------------- Relativamente ao Ponto Seis, rececionamos o convite para participação na Onda Cultural de S. Brás. -------- Finalmente no ponto sete, esta Junta de Freguesia marcou a sua presença na Assembleia da GRATER
realizada no dia 25-04-2017 na Ilha Graciosa. --------------------------------------------------------------------------------------- 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 6/2017
----- Ao oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezassete, 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 da sepultura 107 (talhão velho) à Sra. Maria Elvira de Meneses Nunes e filhas; ------------- Ponto dois: Venda de sepultura 512 (talhão velho) ao sr. Libório Nunes de Freitas, esposa e filhos; ----------- Ponto três: preparativos para o festival Haja saúde e comemorações do dia da Vila. ------------------------------ No ponto um e dois, foi deliberado por unanimidade dar despacho positivo aos requerimentos para
aquisição de sepultura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto três foi discutido o programa do Dia da Vila e do Festival Haja Saúde. ------------------------------------ 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 9/2017
----- Ao décimo sétimo dia do mês de Agosto de dois mil e dezassete, 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 da sepultura 650 (talhão velho) à Sra. Carla Ponte e irmã; ---------------------------------------- Ponto Dois: Venda da sepultura 85 (talhão velho) à Sra. Maria Lúcia Pereira Pires Martins e filhas; ----------- Ponto Três: Venda da sepultura 74 (talhão novo) Sr. Carlos Alberto Afonso; ----------------------------------------- Ponto Quatro: Venda da sepultura 123 (talhão velho) ao Sr. Francisco de Lima e filhos. -------------------------- No ponto um, dois, três e quatro foi deliberado por unanimidade dar despacho positivo aos
requerimentos para aquisição de sepultura. ---------------------------------------------------------------------------------------- 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 10/2017
----- Ao quarto dia do mês de setembro de dois mil e dezassete, 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: Revisão Orçamental da Receita e Despesa e do Plano Plurianual de Investimentos. ----------------- No ponto um foram aprovados os documentos da terceira revisão orçamental da despesa do ano 2017.
----- 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 11/2017
----- Ao vigésimo quarto dia do mês novembro de dois mil e dezassete, 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
seguintes pontos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Análise das candidaturas de Bolsas de Estudo; ---------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Preparação da documentação para o ECO-FREGUESIA 2017; -------------------------------------------- Ponto Três: Preparação para as atividades de Natal; ------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro: Candidatura GRATER – Parque Ambiental e Turístico da Caldeira; ----------------------------------- Ponto Cinco: Situação do colaborador Noélio Pereira; ---------------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Preparação da reunião do Banco Alimentar para o Peditório de Dezembro; -------------------------- Ponto Sete: Situação da Creche e ATL “Espelho Mágico”; ------------------------------------------------------------------ Ponto Oito: Situação dos funcionários da Junta – mantém os do Ambiente por mais seis meses. -------------- No ponto um foram rececionadas as candidaturas para Bolsa de Estudo 2017-2018. Neste ano
candidataram-se 5 jovens lajenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois, a Junta de Freguesia elaborou um relatório com os trabalhos executados no âmbito do
Eco-Freguesia 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ No ponto três foi deliberado desenvolver o Concurso de Montras, de Presépios, Postal de natal e
Concerto de Ano Novo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto quatro foi preparada documentação para a candidatura à GRATER do Parque
Turístico e Ambiental da Caldeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ No ponto cinco, o executivo da Junta tomou conhecimento da saída do colaborador Noélio Pereira que
desenvolveu durante 28 anos o serviço de coveiro na Vila das Lajes. A equipa da junta deliberou concorrer a
um programa de emprego para a substituição do mesmo. ---------------------------------------------------------------------- No ponto seis foi debatido o formato para o peditório do Banco Alimentar na Vila das Lajes; ------------------- No ponto sete foi analisada a situação de saída da concessionária da creche localizada no Jardim Público
da Vila das Lajes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto oito foi aprovada a prorrogação dos programas de emprego da Secretaria do Ambiente por
mais 6 meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 12/2017
----- Ao quarto dia do mês de Dezembro de dois mil e dezassete, 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: Preparação e aprovação da 4.ª Revisão Orçamental da Receita e Despesa e Plano plurianual
de Investimentos do ano 2017; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Preparação e aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano Plurianual
de Atividades para o ano 2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Projeto da GRATER; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto um a receita foi reforçada com a assinatura no protocolo do Ambiente no valor
de 4.060,00 euros, com taxas de inumação e a venda de mais três sepulturas. A despesa foi reforçada a
rubrica “Ambiente: recolha de resíduos, desobstrução ribeiras e proteção biodiversidade”, reforço da rubrica
“Construção de Casas de Banho Públicas” no valor de 2.720,00 euros e reforço da rubrica “Ferramentas e
utensílios” no valor de 680,00 euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto dois, foram aprovados os documentos previsionais do ano 2018. O orçamento
contém receitas correntes no valor de 65.925,00 euros, receitas de capital 62.908,00 euros, despesas
correntes no valor de 61.957,00 e despesas de capital no valor de 64.876,00 euros. Foi também aprovado o
plano plurianual de Investimentos e Plano Plurianual de Atividades. --------------------------------------------------------- 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:

