Ata n.º 1/2020
----- Ao décimo segundo dia do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, 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: Congresso de Carnaval; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Workshop “Sabores do Carnaval” e desfile de Carnaval; --------------------------------------------------- Ponto Três: Convite para o aniversário do Grupo de Folclores Cantares da Eira; ------------------------------------ Ponto Quatro: Cancelamento do contrato de telemóvel da Junta e criação de novo contrato para o
Museu; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Aprovação do Código de Conduta da Vila das Lajes; ------------------------------------------------------- Ponto Seis: Apoio da Fundação Luso Americana ao Museu de Carnaval; ---------------------------------------------- Ponto Sete: Marcação de reunião com as instituições Lajenses. --------------------------------------------------------- No ponto um, irá realizar-se o II Congresso Internacional do Carnaval Ilha Terceira nos dias 29, 30 de
Janeiro e 1 de Fevereiro que decorrerá nas instalações da Sociedade Progresso Lajense para as palestras e
conferências, e tendo como convidados especiais o Sr. Diniz Borges, o Sr. Délio Leal e o Sr. Vítor Santos dos
Estados Unidos da América. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto dois, realizou-se o Workshop “Sabores do Carnaval” no dia 19 de Fevereiro,
onde participaram as crianças das nossas escolas. No dia 20 de Fevereiro decorreu o Desfile de Carnaval da
Vila com a participação das crianças das 3 escolas da vila e da Creche e ATL Ouriços e Estrelas. Depois do
desfile foi preparado no Pavilhão da Vila das Lajes diversos insufláveis e pinturas faciais e um pequeno lanche.
----- No ponto três a Junta recebeu o convite para participar no aniversário do Grupo de Folclore “Cantares
da Eira” no dia 5 de março no qual marcaremos presença. ---------------------------------------------------------------------- No ponto quatro, foi decidido o cancelamento do telemóvel da Junta, uma vez que não era utilizado e
será feito um novo contrato de modo a colocar telefone fixo e internet no Museu de Carnaval “Hélio Costa”.----- Relativamente ao ponto cinco, foi aprovado o código de Conduta, que visa constituir uma referência, no
que respeita aos padrões de conduta, quer no relacionamento entre colaboradores, quer no relacionamento
com terceiros, contribuindo para que a Vila seja reconhecida como um exemplo de excelência, integridade,
responsabilidade e rigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto seis, recebemos um apoio da Fundação Luso Americana no valor de 1.500€ para o Museu de
Carnaval, tendo a Junta a obrigatoriedade de colocar uma placa mencionando o referido apoio. -------------------- Finalmente no ponto sete, foi convocada reunião com todas as instituições da Vila a fim de ser entregue
e explicado o processo de candidaturas a projetos para o ano de 2020. -------------------------------------------------

----- 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 2/2020
----- Ao décimo terceiro dia do mês de Março de dois mil e vinte, 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: Medidas de contingência Covid 19; ------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Pedidos de Apoio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Contrato Programa com a Câmara Municipal da Praia da Vitória n.º 35/2020; ----------------------- Ponto Quatro: Contrato Programa com a Câmara Municipal da Praia da Vitória n.º 55/2020. ------------------- No ponto um, foi aprovado o Plano de Contingência da Junta de Freguesia da Vila das Lajes. Foram
tomadas algumas medidas de contingência por conta do COVID 19 de modo a proteger funcionários e a
população em geral da contaminação do referido vírus. Deste modo encerrou-se as casas de banho públicas,
o atendimento ao público do serviço de secretariado e o Museu de Carnaval “Hélio Costa”. Os funerais
ficaram restritos aos apenas familiares mais chegados. O programa OTL foi cancelado. -------------------------------- Relativamente ao ponto dois, foi aprovado no âmbito do Regulamento de Apoios Extraordinários da
Junta de Freguesia o apoio vinte e cinco euros cada aos jovens lajenses, João Pedro Costa e Francisca Aguiar,
a fim de realizarem uma viagem de estudos no âmbito do programa Intra-Rail; o apoio financeiro de
cinquenta euros à Escola Secundária Vitorino Nemésio a fim de colaborar nas ajudas de deslocação de um
estudante lajense na final das Olimpíadas de Geografia; o apoio financeiro de setenta euros ao Clube de Judo
da Praia da Vitória para apoiar a deslocação de um jovem atleta lajense a competições nacionais. ------------------ No ponto três foi assinado com o Município da Praia da Vitória e esta Junta de Freguesia o contrato
Programa n.º 35/Cult/2020 referente ao apoio recebido relativamente ao Congresso Internacional de
Carnaval da Ilha Terceira que decorreu no passado mês de Fevereiro no valor de dois mil euros. -------------------- No ponto quatro foi assinado com o Município da Praia da Vitória e esta Junta de Freguesia o contratoprograma n.º 55/Cult/2020 com um valor de 5000 euros de apoio para recursos humanos e 1000 euros para
atividades culturais e turísticas na freguesia 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 3/2020
----- Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte 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: Anulação e abertura de novo procedimento concursal por ajuste direto para a realização
da empreitada do “Jardim Público da Vila das Lajes”, nos termos da alínea a), do artigo 19.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que comprova o regime jurídico dos Contratos
Públicos na região Autónoma dos Açores, conjugado com o Código dos Contratos Públicos. ---------------------Período da ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o relatório final elaborado pelo Júri do concurso que é do seguinte teor: -----------------------“Por reunião de Junta de Freguesia datada de 18 de dezembro de 2019, foi autorizado o procedimento por
ajuste direto – regime geral, nos termos da alínea a), do artigo 19º., do Decreto Legislativo Regional nº.
27/2015,de 29 de dezembro, que aprova o regime jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos
Açores, conjugado com o Código dos Contratos Públicos, para a realização da empreitada de “Remodelação
do Jardim Público da Vila das Lajes”.----------------------------------------------------------------------------------------------A 07 de fevereiro de 2020, foi enviado convite às seguintes empresas: Abel Martins Nogueira, Filhos & Cª.,
Ldª.; José Valadão & Filhos, Ldª.; Construtora Ideal da Terceira, S.A. - sendo o prazo limite para apresentação
das propostas, até 17 de fevereiro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------Terminado o prazo limite, verificou-se que o procedimento ficou deserto, ou seja, nenhum dos concorrentes
apresentou proposta, pelo que o Júri propõe que seja anulado o presente procedimento e autorize a abertura
de segundo procedimento.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a análise de referido relatório foi aprovado por unanimidade do executivo desta junta de freguesia
autorizar a abertura de um segundo procedimento tendo como valor estimado €33.878,01 (trinta e três mil
oitocentos e setenta e três euros e um cêntimo) acrescido do IVA à taxa legal em vigor. Também foi aprovado
o caderno de encargos e convite às seguintes empresas: Abel Martins Nogueira, Filhos, Ldª, Construtora Ideal
da Terceira, S.A.; D. Costa Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por unanimidade foi nomeado o seguinte jurí para a realização de todas as operações relacionadas com
o já mencionado procedimento: membros efetivos: presidente – Ana Paula Félix; 1.ª Vogal – João Barcelos,
2.º Vogal – José Luciano Nunes. Membros suplentes: 1.º Daniel Cota, 2.º 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 4/2020
-----Ao trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 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 2019; -------------------------------------------------- Ponto Dois: Ponto de situação da atual da pandemia COVID-19; -------------------------------------------------------- Ponto Três: Situações da Vila das Lajes por resolver; ------------------------------------------------------------------------ Ponto Quatro: Distribuição de Máscaras Sociais da Câmara Municipal da Praia da Vitória e Governo
Regional dos Açores; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quinto: Venda de Sepultura; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Sexto: Requerimento de transladação;--------------------------------------------------------------------------------- Ponto Sete: Aprovação da primeira revisão orçamental do ano 2020.-------------------------------------------------- No ponto um foi aprovado por unanimidade os documentos da gestão de contas referente ao ano 2019.----- Relativamente ao ponto dois, foram tomadas as medidas preventivas relativamente à pandemia COVID
19, com a reabertura no início de Maio da Junta de freguesia, com as restrições de atendimento na janela,
utilizando a máscara. Na Casa Mortuária foi colocado doseadores de álcool gel e adaptado o seu
funcionamento para a permanência de apenas 12 pessoas no interior. O Museu irá reabrir no dia 18 de maio
com disponibilização de álcool gel e obrigatoriedade de uso de máscara.---------------------------------------------------No ponto três, foi feito um levantamento das situações por resolver anteriormente da responsabilidade
da Câmara Municipal da Praia da Vitória e da Delegação das Obras Públicas da Ilha Terceira.-------------------------No ponto quatro, foi feita a entrega de máscaras sociais enviadas pelo Governo Regional dos Açores e
pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. Relativamente à primeira entidade vai ser distribuído um pack por
casa porta-a-porta. No que concerne às máscaras da Câmara Municipal estas vão ser fornecidas no edifício
da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto cinco foi aprovado por unanimidade a venda ao Sr. Manuel Sousa Nunes da sepultura n.º 249
do talhão velho do Cemitério da Vila das Lajes. ------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto seis foi aprovado o requerimento datado de 15 de Abril de 2020 pelo Sr. Paulo
Leal, para transladação de ossadas da sepultura 232 (talhão velho) para o jazigo de capela implementado nas
sepulturas 13 e 14 do talhão das crianças. A transladação ficou agendada para o dia 12 de Maio pelas 13
horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente no ponto sete foi aprovado por unanimidade a primeira revisão de receita e despesa do ano
2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 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 5/2020
----- Ao trigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte 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: Adjudicação e aprovação da minuta de contrato do procedimento por ajuste direto para a
realização da Empreitada de “Remodelação do Jardim Público da Vila das Lajes”. -----------------------------------Período da Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o relatório final com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------- “Por reunião de Junta de Freguesia, datada de 11 de março de 2020, foi autorizado o Ajuste Direto para
a realização da empreitada de “Remodelação do Jardim Público da Vila das Lajes”, nos termos da alínea a),
do artº. 19º., do Decreto Legislativo Regional nº. 27/2015, de 29 de dezembro, que aprova o regime jurídico
dos contratos públicos na Região Autónoma dos Açores, conjugado com o Código dos Contratos Públicos. -O convite foi enviado a 24 de abril de 2020, às seguintes empresas: Abel Martins Nogueira, Filhos & Cª., Ldª.;
CITEL – Construtora Ideal da Terceira, S.A.; D. Costa, Ldª. ------------------------------------------------------------------No dia 29 de abril de 2020, procedeu-se à abertura da única proposta apresentada, sendo o Júri constituído
por: Ana Paula Félix, João Barcelos e José Luciano Nunes, sendo o seu conteúdo o seguinte:
Empresa
D. Costa, Ldª.

Valor
32.723,00€

Hora de Entrega
28/04/2020 - 11h15

Considerando que, de acordo com o disposto no nº. 2, do artigo 125º., do Código dos Contratos Públicos,
quando seja apresentada uma única proposta não haverá lugar à elaboração do relatório preliminar, tão
pouco se procederá à audiência prévia, competindo apenas verificar a conformidade da mesma como exigido
nas peças do procedimento, submetendo o projeto de decisão ao órgão competente para decisão de
adjudicar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a análise da proposta o Júri propõe a adjudicação da referida empreitada à empresa D. COSTA,
Unipessoal LDª., pelo valor de € 32.723,00 (trinta e dois mil setecentos e vinte e euros euros), ao qual acresce
o IVA à taxa legal em vigor (4%), tendo em conta que a mesma reúne as condições necessárias para a
realização dos já mencionados trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do artº. 98º., do referido Código, propõe-se a aprovação da minuta de contrato.” ---------------------- Por unanimidade foi aprovada a adjudicação da empreitada assim como a minuta do contrato nos termos
propostos pelo júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 6/2020
----- Ao décimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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: Distribuição das máscaras sociais do Governo Regional; ---------------------------------------------------- Ponto Dois: Participação da 1.ª exposição coletiva da Rede de Museus dos Açores; ------------------------------- Ponto Três: Aprovação do Plano de Férias da Assistente Operacional. ------------------------------------------------- No ponto um a Junta de freguesia foi contatada pela ANAFRE para fazer a distribuição porta a porta das
máscaras sociais disponibilizadas pelo Governo Regional. Esta distribuição será agendada para dia 17 do
corrente mês por um grupo de voluntários da nossa Vila.------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto dois, o museu de Carnaval da Ilha Terceira “Hélio Costa” participou na 1ª
Exposição coletiva da Rede de Museus dos Açores. Esta exposição tem como tema “A água” e será
reproduzida online a partir do dia dezoito de maio do corrente ano.--------------------------------------------------------- Finalmente no ponto três, foi aprovada por unanimidade o plano de férias referente ao ano de dois mil
e vinte da assistente operacional Anabela Rodrigues.----------------------------------------------------------------------------- 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 7/2020
----- Ao quinto dia do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, 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: Receção do equipamento no âmbito do programa Eco-freguesia 2020 – A minha Ribeira; -------- Ponto Dois: Convite para participação nas II Jornadas de Natureza e Património;----------------------------------- Ponto Três: Dia da Vila;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Candidatura ao Prosa;-------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Tratamento de correspondência.-------------------------------------------------------------------------------- No ponto um, os membros da Junta de Freguesia tomaram conhecimento da oferta de uma roçadora
elétrica por parte da Secretaria Regional do Ambiente no âmbito do programa Eco-freguesia a que esta junta
se candidatou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto dois, esta Junta foi convidada a participar nas II Jornadas de “Natureza e
Património” da Universidade dos Açores, sob o tema “Carnaval – A expressão do Povo”, que se realizou no
passado dia 30 de Maio e onde participamos como moderadores de diversos painéis. --------------------------------- No ponto três, foi decidido no âmbito das comemorações do Dia da Vila elaborar um Jornal da Vila com
uma adenda das empresas lajenses, participar na missa dominical e realizar um vídeo do Presidente de Junta
de Freguesia da Vila das Lajes deixando uma mensagem a todos os Lajenses. As comemorações habituais não
serão realizadas derivado à situação pandémica e às recomendações da Autoridade de Saúde. ---------------------- No ponto quatro, foi decidido realizar uma candidatura ao Programa PROSA para mais um recurso
humano de modo a colmatar a falta de mão-de-obra para a execução do trabalho diário desta autarquia. ------- Finalmente no ponto cinco, foi rececionado: ofício por parte da Biblioteca Pública e Arquivo Regional
Luís Silva Ribeiro, dando a conhecer uma exposição entre os dias 10 de Julho e 5 de Novembro, comemorativa
dos 75 anos de Álamo Oliveira com o tema “O meu coração é assim”; pedido de divulgação da mesma
Biblioteca solicitou a divulgação online de atividades infantojuvenis; dois votos de congratulação pelo 25º
aniversário dos Grupos Locais de Ação Local – da Iniciativa Comunitária Leader, por parte do Partido Socialista
e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. ------------------------------------------------------------------ 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 8/2020
----- Ao vigésimo quarto dia do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, 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: Receção colaborador do programa Prosa;----------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Receção colaborador programa ON;----------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Elaboração do boletim da Vila e adenda das Empresas Lajenses. ---------------------------------------- No ponto um a Junta de Freguesia admitiu por um período de um ano o Sr. José Roberto T. Espínola,
candidato admitido programa Prosa, começando o seu contrato a 27 de Julho de 2020. ------------------------------- Relativamente ao ponto dois, esta Junta rececionou o colaborador Ângelo Lopes por um período de 1
ano, dentro do programa de Emprego ON – Casa de Saúde de São Rafael. ------------------------------------------------- No ponto três, determinou-se os conteúdos do próximo Boletim da Vila e da adenda das empresas
lajenses. Na adenda constarão dados de todas as empresas sediadas na Vila das Lajes, concretamente, ramo
de atividade, email, telefone e morada de cada uma delas.
----- 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 9/2020
----- Ao trigésimo terceiro dia do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte, 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 o Comandante da BA4;----------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Marcação de Conferência de imprensa;------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Plano de estratégia local de habitação;-------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Bibliomóvel;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Cerimónia de Assinatura de Cartas de compromisso das redes locais;-------------------------------- No ponto um a Junta de Freguesia reuniu com o Sr. Comandante da BA4 onde foram abordados os
seguintes temas: pontos de lixo do programa Ecofreguesia localizados na zona da responsabilidade da Força
Aérea, a disponibilidade do Museu do Carnaval em ser parceiro do Museu da BA4 e sobre a necessidade de
limpeza do caminho Militar da Caldeira. Relativamente a este último ponto, fomos informados que o
Ministério da Defesa desafetou o caminho Militar da Caldeira e o caminho da Doca, retirando a sua
responsabilidade da manutenção destas estradas, conforme Decreto-Lei 176 de 13 de Setembro de 2019. ------ Relativamente ao ponto dois, foi realizada uma conferência de imprensa no dia 19 de agosto de 2020
denunciando a atitude discriminatória por parte da Secretaria Regional das Obras Públicas na atribuição de
apoios realizados às Juntas de Freguesia. Foi realizado um pedido de esclarecimento por email, reunião com
Diretor Regional das Obras Públicas além de inúmeros contatos telefónicos, não obtendo este executivo
resposta e justificação para com a falta de apoios aos nossos projetos de candidaturas. ------------------------------- No ponto três, foi elaborado a pedido da Câmara Municipal da Praia da Vitória o plano de estratégia local
e diagnóstico das necessidades habitacionais da Vila. ---------------------------------------------------------------------------- No ponto quatro, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro informou a autarquia que
irá dispor até final do corrente ano de uma carrinha afeta ao empréstimo domiciliário de livros e à divulgação
das nossas iniciativas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente no ponto cinco foi rececionado um convite para participar na cerimónia de assinatura das
cartas de compromisso das redes locais de Intervenção dos Concelhos da Ilha Terceira, que se realizará no
dia 19 às 14:30 via Teams. A Junta irá aguardar pela carta de compromisso de modo analisar, validar e assinar.
----- 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 10/2020
----- Ao décimo quarto dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte, 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: Participação no lançamento do Livro “Ultramar na Pele”; -------------------------------------------------- Ponto Dois: Assembleia da Grater; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Apoio a viagem de estudo; ----------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Apoio a lançamento de CD; ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Participação no Dia Internacional de limpeza costeira; ---------------------------------------------------- Ponto seis: Cerimónia de assinatura das cartas de compromisso das redes locais de intervenção dos
concelhos da Ilha Terceira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto sete: Receção de ofício do Tribunal de Contas; ---------------------------------------------------------------------- Ponto oito: Reunião com Montepio Geral; -------------------------------------------------------------------------------------Ponto nove: Reunião com Caixa Económica Misericórdia de Angra do Heroísmo;------------------------------------ No ponto um, a Junta de Freguesia participou no lançamento do livro “Ultramar na Pele” da autoria da
lajense Diana Gomes e do fotógrafo Rui Caria tendo esta Junta de Freguesia adquirido um exemplar. ------------- Relativamente ao ponto dois, esta Junta de Freguesia participou no dia 27 de Agosto na Assembleia
Geral da Grater para apreciação e votação do relatório de Execução do Prorural + 2019, PO Mar 2019 assim
como do relatório de Gestão e contas referente ao exercício de 2019. ------------------------------------------------------ No ponto três, a Junta de Freguesia apoiou numa viagem de estudos os dois jovens lajenses João Pedro
Costa e Francisca Aguiar no Programa Intra-Rail, iniciativa da CP – Comboios de Portugal em Parceria com as
Pousadas de Juventude de Portugal. Este programa teve como finalidade a possibilidade destes jovens
explorarem o continente português de comboio de norte a sul. --------------------------------------------------------------- No ponto quatro, esta Junta de Freguesia apoiou o lançamento do CD de Evandro Meneses e José
António Sousa, “Duo Cordibus” com o tema Raízes no valor de 200 euros. ------------------------------------------------- No ponto cinco, participamos no Dia Internacional de Limpeza Costeira que se realizou no dia 19 de
Setembro. Neste dia realizamos a limpeza na zona litoral da Caldeira, aliando-nos assim a esta iniciativa da
Câmara Municipal da Praia da Vitória. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto seis, participamos na cerimónia de assinatura das cartas de compromisso das
redes locais de intervenção dos concelhos da Ilha Terceira. Esta Junta de Freguesia assinou uma das cartas
de compromisso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No ponto sete, rececionamos o ofício do Tribunal de Contas que comunicou o encerramento do
procedimento de acompanhamento das recomendações formuladas no âmbito da auditoria referente ao
relatório Nº 27/2017-FS/SRATC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto oito, reunimos com o Montepio Geral no dia 28 de Setembro, onde fomos informados do
encerramento do balcão a partir do dia 6 de Outubro. A justificação apresentada prendeu-se com a
reestruturação do banco a nível nacional com o encerramento de 37 balcões, privilegiando um balcão por
concelho. Foi demonstrada a disponibilidade para a colocação de um ATM mediante pagamento de
eletricidade e dados móveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Finalmente no ponto nove esta Junta de Freguesia reuniu com a Caixa Económica da Misericórdia de
Angra do Heroísmo no dia 8 de Outubro na Casa do Povo da Vila das Lajes a fim de proceder à averiguação
das condições de instalação de um ATM na nossa Vila. Esta reunião foi marcada aquando o contato do
referido banco na procura de um local para a instalação de um posto ATM. No final ficou acordado a
colocação do mesmo naquela instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------- 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 11/2020
----- Ao décimo terceiro dia do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte, 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 e aprovação da segunda revisão orçamental da receita e despesa e plano
plurianual de investimentos do ano 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Aprovação dos documentos previsionais do ano 2021; ---------------------------------------------------- Ponto Três: Renovação do contrato da MEO; --------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Curso de costura e apoio ao estudo; ------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Visita Camarária à Vila das Lajes. -------------------------------------------------------------------------------No ponto um, a receita foi reforçada com 1.020€ de taxas de funeral, 1675€ da administração Regional,
4.500€ do protocolo com a Direção Regional do Ambiente, 1.000€ da Câmara Municipal da Praia da Vitória
para atividades culturais e turísticas, 1.500€ da Fundação Luso-americana para o Desenvolvimento no apoio
ao Museu do Carnaval, verbas de 3 contratos de gestão de Habitação degradada e reposição não abatida nos
pagamentos. No plano Plurianual de investimentos foi adquirido equipamento informático no valor de 320€
(apoio às instituições Lajenses – Escolas e moto roçadora no valor de 1.651€.--------------------------------------------- Relativamente ao ponto dois foi aprovado um orçamento da receita e da despesa num valor de 146.645€.
No plano plurianual de investimentos foram colocados os seguintes projetos: Requalificação da Casa
Mortuária e do cemitério, Parque Turístico e Ambiental da Caldeira, Obras de Requalificação do Jardim
Público, Criação do Trilho Pedestre, Requalificação de Património da Vila. No plano plurianual de atividades
foi elaborado um conjunto de atividades que serão executadas perante evolução do surto de Covid-19. ---------- Relativamente ao ponto três, no intuito de melhorar o valor da mensalidade paga por esta junta no
contrato da Meo, foi realizada a renovação de contrato, ficando assim uma mensalidade de 31,17€ no pacote
M3 Fibra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto quatro, foram abertas inscrições para o curso de costura para o nível I e I. Em relação ao apoio
ao estudo, foram abertas inscrições para explicações às terças e sextas-feiras para o 1º, 3º ciclo do ensino
básico e ensino secundário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No ponto cinco, foi preparada a visita do executivo da Câmara Municipal da Praia da Vitória no próximo
dia 4 de Dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 12/2020
----- Ao vigésimo quarto dia do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte, 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: Atividade Natalícia; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: Acompanhamento da situação do estado de emergência. ------------------------------------------------Relativamente ao ponto um, esta Junta irá promover nesta época Natalícia, tal como nos anos anteriores,
o concurso de montras, com prémio da Empresa Ernesto Click, o concurso de presépios tendo como prémio
um Cabaz de Natal num valor de 100€ pago pela Junta de Freguesia e a montagem do presépio e da árvore
de Natal no exterior no próximo dia 28 do corrente mês. -----------------------------------------------------------------------Finalmente no ponto dois, foi feito o acompanhamento da situação do estado de emergência, tendo em
conta a proibição de circulação entre concelhos. ---------------------------------------------------------------------------------- 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:

