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Aos treze dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e dois, nos termos do art.º 11.º e 12.º da
Lei 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu pelas vinte horas e trinta minutos, em sessão Ordinária, da
Assembleia da Freguesia de Raminho, na Sede da Junta de Freguesia, presidida pelo Presidente da
Assembleia, Honorato Bettencourt Lourenço, com as presenças dos membros Presidente da
Assembleia Honorato Bettencourt Lourenço, Secretaria Assembleia Maria Edite de Sousa
Ormonde, Vogal PSD Luiz Luciano Bertão Cardoso, Vogal PSD Isabel Maria Corvelo de Melo Coelho,
Vogal PS Jacinto Neri Mendes de Borba, Vogal PS Rodrigo Melo da Terra , e falta do Vogal PS
Andreia Melissa Parreira Vieira, sendo substituída por Eduína Maria Ferreira Ornelas Borges  com a
seguinte Ordem de Trabalhos:
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:
Não houve inscrições.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Deu-se início à reunião, fazendo uso da palavra o Presidente da Assembleia que estabeleceu
algumas diretivas sobre o funcionamento da Assembleia:
1) De forma a facilitar a elaboração da ata, é imperativo que o uso da palavra pelos membros da
junta e assembleia seja feito por apenas uma pessoa de cada vez.
2) Quando o Presidente da Assembleia der a palavra ao Presidente da Junta para apresentar a
atividade desenvolvida durante o último período, os membros da assembleia podem se escrever,
mas só no final poderão fazer o uso da palavra sobre o tema(s) que pretenderem esclarecimentos.
3) Quando o Presidente da Junta estiver a fazer uso da palavra, os dois membros da junta não
poderão fazer o uso da palavra sem a autorização do mesmo, ou seja só o Mário Cardoso como
presidente, poderá autorizar ou dar a palavra aos outros membros da junta.  
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela
constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Leitura da ata da segunda reunião, realizada a treze de julho de dois mil e vinte dois, tendo sido
aprovada por maioria.
(02) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Revisões orçamentais e alterações ao Plano de 2022. As revisões e alterações. Aprovadas por
unanimidade. 
(03) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Informação do Presidente da Junta sobre a atividade desenvolvida entre vinte e nove de abril e
treze de julho do presente ano: 
1) O Raminho foi novamente contemplado com o prémio monetário Eco-freguesia e o galardão de
excelência. O prémio foi recebido na Ilha de São Jorge. Este constitui, mais uma vez, uma honra
para a Junta de Freguesia, que de entre as cento e quarenta e nove freguesias dos Açores a
concurso, fez parte das trinta freguesias que receberam o prémio e o galardão de excelência. 
2) O Desfile da Freguesia do Raminho nas Sanjoaninas correu como esperado, embora com pouca
participação dos elementos das várias instituições.

Assembleia da Freguesia de Raminho
Ata 2022/2

Página 1 de 4

Junta de Freguesia de Raminho - Canada do Esteves n.º 1 9700-401 Raminho • Portugal Cont. 512 045 917 Tel: 295 908 568 •
jframinho@gmail.com • www.raminho.org



3) Comemorou-se os cem anos da Senhora Maria Cota, sendo a primeira pessoa do Raminho a
comemorar cem anos. A Junta decidiu simbolizar este dia entregando-lhe uma placa comemorativa
e um ramo de flores na igreja paroquial, a quando da missa de domingo.
4) Abertura ao público de um ecocentro na freguesia dos Altares. Esta infraestrutura é de igual
importância para o Raminho, considerando que fica perto para colocar qualquer tipo de lixo.
5) Apoiado pela Junta de Freguesia, realizou-se o lançamento do Livro Quadras Silvestres de Álamo
Oliveira. As expectativas foram atingidas e as pessoas gostaram do espetáculo em si, da
apresentação do livro e do filme. Foi considerado um evento bastante cultural e importante para a
freguesia.
6) De volta à  normalidade após o Covid, estão a ser realizadas as limpezas na zona Procissão dos
Abalos e respetivas pinturas para que esta zona esteja em condições no dia 31 de maio. 
7) A Junta tem estado em conversações com o Sr. José Salvador Cota, que demonstrou vontade de
construir o sistema de gavetões no cemitério. Segundo ele, a obra poderá ser executada para o
próximo ano.
8) Aguarda-se que a solicitadora regresse de férias para realizar a escritura do espaço do moinho
do Senhor Albino (Alveno). O topógrafo já fez o destaque do terreno, estando apenas dependente
da solicitadora para marcar a escritura, para que a situação fique resolvida.
9) Quanto ao Orçamento Participativo, a Junta tem realizado várias reuniões com o arquiteto  e o
senhor vereador Guido Teles da Câmara Municipal sobre a forma como será implementado o
projeto. O valor de cinquenta mil euros atribuído ao Orçamento Participativo é uma quantia muito
reduzida para a intervenção que se pretende fazer no campo de futebol. O mesmo foi considerado
pelo senhor vereador ao concordar que a quantia é insuficiente para o pretendido. 
10) Fecho da escola do Raminho. Os pais foram confrontados com o fecho da escola. Em reunião
com o Conselho Executivo dos Biscoitos, foi-lhes dada a oportunidade de indicar a escola que
julgavam ser a que os filhos deveriam frequentar. A maioria dos pais manifestou-se a  favor de
enviar os filhos para a escola dos Biscoitos, uma vez que assim se evitaria posteriormente uma
nova mudança e adaptação. Assim sendo a Junta propôs-se apoiar no transporte, em conjunto
com os pais, caso a Direção Regional da Educação tivesse outro entendimento.
11) O Dia da Freguesia será realizado a 7 de agosto e celebrado nos moldes habituais.
12) Neste momento, está-se a caiar e a pintar os muros e chafarizes ao longo da estrada regional. É
hábito todos anos nesta altura, embelezar a freguesia para que o Raminho fique mais bonito para
quem cá vive e para quem nos visita. O trabalho está a ser realizado através da Junta de Freguesia.
 13) Em relação às dúvidas, relativamente às contas, reportadas pelo membro da assembleia,
Andreia Vieira, na última reunião, foram encaminhadas para o contabilista, com o intuito de um
melhor esclarecimento. As respostas dadas pelo contabilista foram apresentadas pelo Presidente
da Junta que entendeu, em nome da transparência dos factos, esclarecer a assembleia.  O
Presidente da Junta afirmou que nenhum membro tenha a sensação ou a perceção de que não
se explicam com mais clareza algumas questões, porque não se quer, mas sim, porque não se
sabe. Isto porque na última reunião, as dúvidas foram levantadas sobre a rúbrica Ofertas e
Prémios Honoríficos que continha mil e setecentos euros em despesas várias. Em relação aos
mapas de contas que vêm resumidos e difíceis de interpretar, afirmou que se os fazem assim
resumidos é porque é dado fazê-lo e o Tribunal de Contas assim estipulou.
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O Presidente da Assembleia, no uso da palavra, congratulou a executivo da Junta por mais uma
vez conquistar o prémio de excelência e o galardão Eco-freguesia. Afirmou que a Junta faz muito
com o pouco pessoal que tem ao seu dispor e o exemplo está à vista de todos. Também afirmou
que a Junta devia aproveitar a oportunidade que o José Salvador Cota está a oferecer à freguesia
para construir gavetões no cemitério. Esta é uma prática já usada em vários países e até mesmo
em Portugal, que certamente também virá a acontecer na nossa ilha e que seríamos pioneiros.
Quanto às dúvidas sobre as contas, o Presidente da Assembleia disse haver nas sedes de todos
os partidos pessoas licenciadas com conhecimentos em contas. Existem economistas e
contabilistas para ajudar a esclarecer dúvidas nos mapas apresentados. Qualquer membro da
assembleia poderá enviar ou dirigir-se ao seu partido e pedir explicações. Não existem pessoas
nas assembleias ou junta de freguesia que tenham esses conhecimentos, sendo a razão que a
junta entrega e paga a pessoas especializadas para que façam a contabilidade e os mapas. Além
disso, se os referidos mapas não estivessem certos, não seriam aceites no Tribunal de Contas.
O membro Eduina Borges disse concordar que há nos partidos quem possa dar alguma ajuda em
dúvidas no orçamento e em alguns dos mapas a informação não é de fácil interpretação. Disse não
achar mal nenhum levantar uma questão dessas na assembleia, é legítimo, estamos numa
democracia e podemos fazer essas perguntas. No entanto disse que, há certos mapas da parte
económica que ninguém aqui nesta junta ou assembleia domina, ninguém tem formação nessa
área, tendo de haver alguma tolerância de ambas as partes. Que a seu ver não vê grande mal.
O Presidente da Assembleia em resposta ao membro Eduína Borges, disse não se referir à
rubrica dos mil e setecentos euros, que são perguntas normais, que se estava a referir a outros
documentos, os mesmos que o membro Eduína Borges referiu, os mapas que ninguém domina
nesta assembleia, tendo o membro Andreia Vieira, feito uma pressão extrema sobre esses
documentos, criando um clima de desconfiança, fazendo transparecer que a junta não estava a
agir com seriedade, dizendo também ser preocupante quando se demonstra má fé. Disse ter
trabalhado com o Presidente Mário vários anos e afiançou ser uma pessoa séria, tendo a certeza
que não manipulava as contas.
O membro Rodrigo Terra, em resposta ao Presidente da Assembleia, referenciando os mapas
que ninguém domina, disse concordar com o que o membro da assembleia Eduína Borges expôs.
Considerou que o tom com que a  Andreia Vieira falou é normal e  achou por bem e bastante
correto que a mesma tivesse colocado as dúvidas que tinha. Afirmou que ninguém diz que o
senhor presidente não é sério e que são todos sérios. Quando houver questões às quais ele não 
souber responder faz como fez desta vez, ou seja, vai questionar o contabilista e responde na
reunião seguinte, sendo que todos estão no seu direito de questionar, uma vez que se trata de
uma assembleia de freguesia. 
 (04) PONTO UM DA ORDEM DO DIA: O Presidente da Junta prestou conhecimento sobre a
concessão de sepultura perpétua à Maria da Conceição Fortuna, à Ana Paula Pires Bento e ao
Francisco Manuel Dinis.
 (05) PONTO UM DA ORDEM DO DIA: Voto de louvor e reconhecimento pela criação e percurso do
Grupo de Teatro PÉ-DE-MILHO, apresentado pelo Grupo do PSD. O voto foi aprovado por
unanimidade
ENCERRAMENTO:
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Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Assembleia declarou encerrada a
reunião pelas vinte e duas horas.
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Freguesia de Raminho, 13 de julho de 2022
Os Membros da Assembleia,
Presidente da Assembleia, 

(Honorato Bettencourt Lourenço)

Secretária , 

(Maria Edite de Sousa Ormonde)
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