
 

Minuta da Ata da quarta reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do 

Raminho, do dia vinte e sete de dezembro do ano dois mil e vinte um 

 Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte horas 

e trinta minutos, reuniu-se a Assembleia de Freguesia do Raminho, em sessão ordinária, 

presidida por Honorato Bettencourt Lourenço, no exercício das suas funções de 

Presidente da Assembleia de Freguesia e secretariada por Maria Edite de Sousa Ormonde. 

Registaram-se as seguintes presenças: ------------------------------------------------------------ 

Partido Social Democrata (PSD): ---------------------------------------------------------------

Honorato Bettencourt Lourenço; Maria Edite de Sousa Ormonde; Luís Luciano Bretão 

Cardoso e Isabel Maria Corvelo de Melo Coelho. ----------------------------------------------

Partido Socialista (PS): --------------------------------------------------------------------------- 

Rodrigo Melo da Terra; Jacinto Neri Mendes de Borba e Andreia Melissa Parreira Vieira.- 

Órgão Executivo: -----------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Mário José Martins Cardoso--------------------------------------------------------- 

Secretária: Maria Clara Dias Costa--------------------------------------------------------------- 

Tesoureiro: António Manuel Simões Dinis------------------------------------------------------ 

Deu-se início à reunião com a leitura da ata da assembleia anterior, tendo esta sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ 

Seguiu-se a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação do Regimento do funcionamento da Assembleia de Freguesia para o 

quadriénio 2021/2025. Foram propostas duas alterações nos pontos 1 e 2 do artigo 22º do 

Regimento, pelo membro da assembleia Andreia Vieira. As mesmas foram aprovadas por 

unanimidade e retificadas no momento. ------------------------------------------------------------ 



Ponto dois: Aprovação da Ata da 3º reunião da Assembleia de 10 de setembro 2021. A ata 

foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: Intervenção do Presidente da Assembleia. O Presidente da Assembleia fez a sua 

intervenção como previsto, acerca da reunião de Tomada de Posse, decorrida em novembro 

de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Informações do Presidente da Junta relacionada sobre a atividade 

desenvolvida entre dez de setembro e vinte e sete de dezembro. --------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco: Autorização para venda de sepultura perpétua a particular. A venda foi 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 

Ponto seis: Votação da Minuta dos contratos interadministrativos da CMAH. A Minuta foi 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto sete: Votação da Minuta da Delegação de Competências da CMAH. A Minuta foi 

aprovada por unanimidade.  --------------------------------------------------------------------------- 

Ponto oito: Apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano para 2022. Foi aprovado 

por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto nove: Apreciação do Plano Plurianual de Atividades e Investimentos para 2022. Foi 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dez: Dar conhecimento à Assembleia o direito do Presidente de junta a exercer o 

atual mandato em regime a meio-tempo, de acordo com o artigo 27º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro, alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Lei n.º 69/2021 - Diário da República n.º 

204/2021, Série I de 2021-10-20, em vigor a partir de 2021-10-21, produz efeitos a partir de 

2022-01-01. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze: Outros assuntos – O Partido Socialista propôs um Voto Pesar pelo falecimento 

de Francisco Henrique Vieira. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Realizaram também 

uma recomendação sobre o desbaste e poda de árvores de forma a garantir a visibilidade 

panorâmica do Miradouro do Raminho. O Partido Socialista fez ainda uma recomendação 

relativa à situação da queda frequente e recorrente de pedras pela encosta alta na estrada a 



caminho do Miradouro. O Presidente da Junta respondeu positivamente a ambas as 

recomendações, referindo o que já foi feito sobre os assuntos e o que será feito no futuro. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Assembleia e pela 

Secretária que a lavrou. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

____________________________________________ 

(Honorato Bettencourt Lourenço) 

 

A Secretária da Assembleia de Freguesia 

____________________________________________ 

(Maria Edite Sousa Ormonde) 

 

 


