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Nota de Abertura

Caros fregueses,

Mais um ano a chegar ao fim e mais 
uma quadra natalícia se aproxima e 
eu, na qualidade de Presidente da Fre-
guesia de Santa Margarida da Cou- 
tada, julgo oportuno, dirigir-vos uma 
mensagem de esperança e solidarieda-
de.

Neste Natal faço votos que o amor e 
magia, guardada durante todo o ano 
esteja presente nesta quadra natalícia 
e que se prolongue pelo ano vindouro, 
para que sejam concretizados todos os 
desejos de um mundo melhor, na união 
de afetos, trazendo-nos amor e esperan-
ça num ano, que se espera, seja melhor 
que aquele que está a findar. Assim sen-
do e na qualidade de Presidente e em 
nome do Executivo da Freguesia, venho 
nesta quadra festiva, transmitir a todos 

os cidadãos e seus familiares uma men-
sagem de esperança e de confiança no 
futuro, desejando-vos um Santo Natal e 
um Próspero Ano 2020.

Esta mensagem é extensível a todos 
os filhos desta terra que vivem e traba-
lham noutros locais e também aos que, 
não sendo residentes nesta Freguesia, 
fazem dela uma segunda opção.

Serei sempre um Presidente próximo 
de todos.

BOAS-FESTAS!
FELIZ NATAL

E BOM ANO 2020.

O Presidente
José Manuel Ricardo
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Festas da Freguesia

Os tradicionais festejos em honra da 
nossa padroeira Santa Margarida da Cou-
tada realizaram-se este ano nos dias 19, 20 
e 21 de julho.

Esta festa, caracterizada pelo convívio e 
animação, só é possível realizar com a co-
laboração das várias entidades parceiras, 
nomeadamente as Associações e Coletivi-

Atividades desenvolvidas

dades locais que patrocinam as habituais 
tasquinhas de comes e bebes, de doçaria e 
a quermesse e os nossos amigos artesãos 
que expõem o fruto do seu trabalho.

Como de costume, enquanto as noites 
de sexta-feira e sábado têm por objetivo 
“dar um pezinho de dança”, o Domingo é 
mais virado para a área cultural e religiosa. 
Este começou com a atividade “Domingo 
de Praça” integrado nos mercados mensais 
e com o apoio da Tagus, e com a tradicional 
da arruada pelos cinco locais da freguesia, 
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Atividades desenvolvidas

sempre acompanhados pela Banda Filar-
mónica 24 Janeiro de Montalvo. De tarde 
desenvolveram-se as atividades religiosas 
com a missa e procissão pelas ruas da Al-
deia, que contaram com a participação das 

Comissões Fabriqueiras de Malpique e Por-
tela e seus Santos padroeiros e dos nossos 
sempre prontos Bombeiros Voluntários de 
Constância.

A noite decorreu com enorme anima-
ção promovida pelo Grupo de Concertinas 
“Sons da Sicó” e pelo nosso Rancho Folcló-
rico “Os Camponeses de Malpique”, a quem 
agradecemos.

Aproveitamos ainda para agradecer às 
empresas que se associaram e deram um 
contributo financeiro para as festas, redu-
zindo assim os nossos custos orçamentais, 
designadamente: Caima; Pegop; Resitejo; 
Auto-Brites; Template; Mármores & Filhos e 
A. Faria da Silva.
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Atividades desenvolvidas

A Junta de Freguesia promoveu no 
passado dia 21 de setembro o XXIV Al-
moço-Convívio do Idoso, que se realizou 
mais uma vez nas instalações da messe de 
praças do BCS no Campo Militar de Santa 
Margarida. A animação, confeção e prepa-
ração do espaço da refeição ficou a cargo 

Almoço-Convívio do Idoso

do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de 
Malpique, que uma vez mais brilhou com 
a sua excelente organização.

Deixamos aqui o nosso agradecimen-
to ao Campo Militar de Santa Margarida, 
à Câmara Municipal de Constância, aos 
Bombeiros Voluntários de Constância e 
ao Rancho Folclórico, pela colaboração 
na realização deste convívio.
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Atividades desenvolvidas

Bolinhos, Bolinhos…  

à porta dos seus santinhos...
Uma tradição que se mantém no nos-

so concelho, e que esperemos perdure 
por muitas gerações.

Foi com agrado que recebemos nas 
nossas instalações as crianças do Centro 
Escolar de Santa Margarida que se des-
locaram à nossa Junta de Freguesia para 
pedir os Bolinhos…

Projeto “Sorrisos entre Letras”

No âmbito do Projeto “Sorriso entre 
Letras” realizou-se no passado dia 13 de 
outubro uma exposição com os traba-
lhos desenvolvidos pelas voluntárias que 
abraçaram esta iniciativa.

De referir que esta atividade decorre 
nas instalações da Junta de Freguesia to-
das as quartas-feiras à tarde e que irá ter 
continuação no próximo ano. Convida-se, 
desde já todas as pessoas que saibam fa-
zer croché e queiram dar um pouquinho 
do seu tempo, a participar na atividade.

Ainda em outubro, mas no dia 29, foi 
o dia de entregar os presentes aos me-
ninos internados no IPO-Instituto Por-
tuguês de Oncologia de Lisboa que os 
receberam com enorme alegria. São os 
sorrisos destes meninos, e das próprias 
voluntárias que nos fazem acreditar que 
este é um projeto de valor e para conti-
nuar…

Desta visita ao IPO saiu ainda mais 
um desafio para as nossas voluntárias, 
lançado pela Dra. Alexandra Esteves do 
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Atividades desenvolvidas

Gabinete de Comunicação e Relações Pú-
blicas e pela Educadora Maria de Lurdes 
responsável pelo Espaço de Atendimento 
do Serviço Pediatria: o da criação de um 

presépio em croché para decorar uma 
das salas da ala pediátrica do IPO. Este 
foi o resultado final e que foi entregue no 
passado dia 3 de dezembro.

Despedida
do Comandante
da Brigada 
Mecanizada

Agradecimento da Junta de Fregue-
sia de Santa Margarida da Coutada ao 
Comandante da Brigada Mecanizada, 
e do Campo Militar de Santa Margari-
da, Major-General Eduardo Ferrão, por 
toda a colaboração, respeito e dedi-
cação, demonstrados pela freguesia 
de Santa Margarida da Coutada e sua 
população ao longo dos anos em que 
desempenhou as suas funções.
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Informações

Novo Sistema de Informação de Animais 
de Companhia – cães, gatos e furões

Muitas têm sido as dúvidas que a nova lei 
de registo animal (decreto-lei n.º 82/2019) 
tem criado entre as entidades. Existe neste 
momento a dúvida: continua a emissão de li-
cenças por parte das Juntas de Freguesia, ou 
estas foram eliminadas de vez com obrigação 
apenas para cães perigosos ou potencial-
mente perigosos? Esta é uma dúvida também 
nossa e sobre a qual aguardamos resposta 
concreta...

Assim, e até que nos cheguem os escla-
recimentos definitivos por parte do Gover-
no Central, o executivo deliberou não emitir 
quaisquer licenças para animais de compa-
nhia, caça e guarda, mantendo apenas as dos 
cães perigosos e potencialmente perigosos, 
uma vez que se mantém a obrigação legal. 

Certo e sabido é o seguinte:
A detenção responsável e a prevenção do 

abandono animal tem sido o grande objetivo 
ao longo dos anos, mas que se verificou não 
ser completamente eficaz com o anterior sis-
tema de registo SIRA/SICAFE. Foi então que 
é criado o SIAC, um sistema de registo infor-
mático direto pelos médicos veterinários para 
cães, gatos e furões. Deixamos aqui algumas 
perguntas e respostas sobre o tema que pen-
samos ser úteis a todos os detentores destes 
animais.

O meu animal estava registado no SIRA/
SICAFE, tenho que voltar a registá-lo no 
SIAC?

Não. Todos os animais que estavam regis-
tados no SICAFE e/ou no SIRA foram automa-
ticamente integrados no SIAC. Apenas deve 
ter em conta que deve sempre manter os seus 
dados atualizados.

Deve no entanto verificar se o animal está 
registado no SIAC e caso negativo proceder 
de acordo com a instrução da questão que se 
segue.

O meu animal não está no SIAC mas tenho 
uma ficha SIRA/SICAFE. O que devo fazer?

Neste caso, deve remeter uma cópia legí-
vel do documento de identificação do animal 
bem como da Licença emitida pela sua Jun-
ta de Freguesia (com data até 24 de outubro 
de 2019) para que seja possível registá-lo na 
base de dados. Nesta situação não haverá 
qualquer custo associado. 

Poderá ainda, em caso de dificuldade des-
locar-se à Junta de Freguesia com a ficha de 
registo SIRA/SICAFE para que tentemos resol-
ver o problema.

O meu animal tem microchip mas não te-
nho a ficha SIRA/SICAFE. O que devo fazer?

Deve então dirigir-se a um Centro de Aten-
dimento Médico-Veterinário (CAM) acom-
panhado do seu animal para que o médico 
veterinário efetue a leitura do microchip e ve-
rifique se o número é lido. Se for lido, o animal 
deve ser registado no SIAC com esse número 
de microchip. 

Em seguida deve ser-lhe entregue o do-
cumento do registo do seu animal no SIAC, o 
DIAC, em suporte físico (papel) ou digital (en-
viado para o seu e-mail).

O microchip é obrigatório para todos cães, 
gatos e furões?   Quanto tempo tenho para 
registar o meu animal?   Quais são os pra-
zos para o fazer? 

Sim, é obrigatório para todos independen-
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Informações

temente das idades, mas os prazos para o re-
gisto diferem.
– Cães nascidos antes de 1 de julho de 2008 

sem microchip, o prazo para o fazer são de 
12 meses (1 ano);

– Animais (cães, gatos e furões) com micro-
chip mas sem registo no SIAC, o prazo são 
de 12 meses (1 ano).

– Para animais (cães, gatos e furões) nas-
cidos depois de 25 de outubro 2019, a 
identificação dos animais de companhia, 
com microchip e registo no SIAC, deve ser 
realizada até 120 dias (4 meses) após o seu 
nascimento;

– Gatos e furões nascidos antes de 25 de ou-
tubro, sem microchip, o prazo para o fazer 
é de 36 meses (3 anos);
Nota: o prazo é contado a partir de 25 de 

outubro de 2019.

Alterei a minha morada ou o alojamento 
do animal / Como dar baixa por falecimen-
to do animal? / Participar desaparecimen-
to do animal / Vou ceder o meu animal. O 
que devo fazer ?

Existe um prazo de 15 dias em qualquer 
uma das seguintes situações:
– Alteração da residência do titular 
– Alteração do local de alojamento do ani-

mal 
– Em situação de morte do animal
– Em caso de desaparecimento
– Em situações de transmissão/cedência da 

titularidade do animal para novo titular, 
o que tenha recebido o animal de com-
panhia (por doação, herança, legado ou 
na sequência de partilha. Poderá fazê-lo 
através do médico veterinário acreditado, 
por pessoa acreditada perante o SIAC, pela 
junta de freguesia ou pela Câmara Munici-
pal.
Estas participações podem ser feitas na 

Junta de Freguesia ou diretamente para o 
SIAC, para o email geral@siac.vet

Qual o custo real do registo do meu animal 
no SIAC?

Segundo a informação que recolhemos, ao 
registo no sistema de Informação de Animais 

de Companhia (SIAC) que em um custo de 
2,50 euros, acresce a consulta (no particular), 
a colocação do microchip com um custo de 
cerca 13 euros (valor em 2019 - apenas para 
animais que ainda não tenham) e a nova ca-
derneta (cerca de 1 euro). De referir ainda que 
a vacina anirrábica continua a ser obrigatória.

Em suma, o mínimo a pagar pelo registo 
será de cerca de 16,50 euros (valor sem preço 
de consulta e sem a vacina).

Que acontece se eu não registar o meu ani-
mal no SIAC?

Quem não fizer o registo dos animais fica 
proibido de os passear na via pública, de le-
vá-los a caçar ou de viajar com estes de carro 
em Portugal ou no estrangeiro. As autorida-
des deverão garantir que a nova regulação é 
cumprida e caso o dono não colabore, pode 
ser multado. As coimas variam entre os 50 e 
os 3.740 euros para uma pessoa singular ou 
até um máximo de 44.890 euros no caso de 
uma pessoa coletiva.

Sou dono de um cão potencialmente peri-
goso ou perigoso. Quais as minhas obriga-
ções?

Para ser detentor de um cão de raça poten-
cialmente perigosa é necessário obter uma li-
cença emitida pela Junta de Freguesia. Para 
tal, devem cumprir-se alguns requisitos:
– Ter mais de 16 anos;
– Termo de responsabilidade;
– Certificado do registo criminal válido;
– Seguro de responsabilidade civil;
– Comprovativo de esterilização;
– Boletim sanitário atualizado (a comprovar, 

em especial, a vacinação antirrábica);
– Comprovativo de aprovação em forma-

ção para a detenção de cães perigosos ou 
potencialmente perigosos ou da inscrição 
validada pela PSP.
Nota:  Cão potencialmente perigoso (Pit 

bull terrier, Staffordshire bull terrier, American 
staffordshire terrier, Rottweiler, Dogue argen-
tino, Cão de fila brasileiro, Tosa inu e todos os 
cães fruto do cruzamento com estas raças;  É 
considerado cão perigoso, aquele que tenha 
agredido pessoa ou animal.
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Informações

Queimas e Queimadas
Muito se tem falado ultimamente em al-

terações climáticas, e há uma razão para isso. 
Todos notamos que o clima não está igual. Já 
não temos as 4 estações do ano como anti-
gamente. As temperaturas médias do plane-
ta estão mais altas, chove cada vez menos e 
a agravar a situação, as gerações mais novas 
não cultivam os campos agrícolas ficando es-
tes ao abandono e cheios de mato.

Todos estes fatores, aliados aos aconteci-
mentos de 2017, fizeram o Governo imple-
mentar uma série de medidas, entre as quais 
a obrigatoriedade de registo e autorização na 
plataforma do ICNF (Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas) para a realização 
de queimas e queimadas.

Todos sabemos que a implementação des-
ta medida causa alguns incómodos, mas tam-

bém temos de ter consciência que quando foi 
implementada, foi por forma a responsabili-
zar as pessoas no uso do fogo.

Este registo é muito simples e poderá ser 
feito em casa por quem tenha acesso à inter-
net ou poderá requerê-lo através da Junta de 
Freguesia ou do Gabinete da Proteção Civil. 

Alertamos para o facto de que esta falta de 
autorização constitui infração nos termos do 
Decreto-lei n.º 14/2019, punível com coima 
entre 280 € e 10000€.

Formações certificadas gratuitas

Esta Junta de Freguesia continua a apos-
tar na formação e valorização dos recursos 
humanos, estabelecendo parcerias com enti-
dades diversas e cedendo insalações e equi-
pamentos. 

É com muito gosto que anunciamos que 
neste ano conseguimos promover a forma-
ção certificada e gratuita na área da “aplica-
ção de produtos fitofarmacêuticos para 40 

pessoas e que em breve teremos uma terceira 
turma com mais 20 formandos que iniciará a 
formação a 13 de dezembro.

Temos ainda a decorrer a primeira, de ou-
tras turmas na área de “trabalhos com mo-
tosserras e motorroçadoras”, que está já na 
reta final.

Pretendemos contudo continuar a apos-
tar na formação, pelo que continuamos a 
aceitar inscrições para estas e outras forma-
ções que possam estar interessados. Façam-
-nos chegar as vossas necessidades para 
que, de alguma forma possamos tentar dar-
-vos resposta.

Para mais informações, inscrição ou su- 
gestões poderão deslocar-se aos serviços 
administrativos, consultar o nosso site pelo 
endereço: http://www.jf-santamargarida-
coutada.pt/noticias.ASP?V_PAGINA=1 ou 
mandar-nos um email para jfstamargarida@
mail.telepac.pt 
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Informações

Açude de Santa Margarida da Coutada
– Concessão
n.º 541/2019

O nosso açude foi este ano alvo de 
diversas melhorias pela Câmara Mu-
nicipal de Constância com o apoio de 
fundos comunitários, que vieram trazer 
novas condições para os pescadores e 
utilizadores do espaço em geral.

Depois de vários anos “sem movi-
mento e sem vida”, prevemos que no 
ano 2020, o nosso açude volte a ter a 
mesma afluência anterior.

Obras e melhoramentos

Fonte da Mina e Lavadouro da Portela – Pintura e melhoramentos no escoamento das águas

Fonte Ferrada em Santo António – Limpeza 
e pintura 

Cemitério paroquial – Colocação de corrimão 
de apoio à zona velha de baixo

Nota: Aproveitamos para alertar mais uma vez todos os utentes que quaisquer trabalhos no ce-
mitério, nomeadamente colocação ou recolocação de pedras e outras estruturas, terão obrigatoria-
mente que ser requeridos por escrito à Junta de Freguesia, nos termos do Regulamento dos Cemi-
térios da Freguesia. 
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Prestando Contas

Prestando Contas (2º Semestre)
Apoios financeiros atribuídos:

Data da 
Deliberação

Data da 
Transferência Nome da entidade Montante 

(€) Finalidade

Protocolo 23/07/2019 Associação Filarmónica Montalvense, 
24 de Janeiro 250 Projeto ABC da Música (3ª Tranche 

– ano letivo 2018/2019)
Agosto 07/08/2019 Grupo Cultural Emoções de Malpique 150 Apoio às Marchas Populares

Protocolo 27/11/2019 Associação Filarmónica Montalvense, 
24 de Janeiro 250 Projeto ABC da Música (1ª Tranche 

– ano letivo 2019/2020)

Outubro 23/10/2019 Associação Cultural desportiva 
Aldeiense 960 Apoio às equipas de futebol 

– Época 2018/2019 (80 €/mês)

Outubro 23/10/2019 Associação Cultural desportiva 
Aldeiense 960 Apoio às equipas de futebol 

– Época 2018/2019 (80 €/mês)

Outubro 23/10/2019 Associação Cultural desportiva 
Aldeiense 80 Aquisição de equipamentos 

eletrodomésticos

Novembro 18/11/2019 Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários Constância 200 Reparação de ambulância de socorro

Novembro 20/11/2019 União Jazz Malpiquense 280 Apoio a obras e aquisição de 
equipamentos

Dezembro 12/12/2019 Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários Constância 1.000

Apoio a despesas correntes ou 
aquisição de equipamentos para a 

Secção de Santa Margarida

Dezembro 12/12/2019 Agrupamento de Escolas de Constância 
– Turma 10º Ano 100 Projeto EDP Partilha com Energia 

– Intercâmbio Jovens Portugueses

Dezembro 12/12/2019 Paróquia de Santa Margarida 
da Coutada 50 Flores 

Total semestre 4.280

                                     Total atribuído em 2019
                                     Total transferido

7.380,00 €
7.380,00 €

Outros apoios concedidos:
• Empréstimo do palco para a Festa Rural 2019, à Associação ”Os Quatro Cantos do Cisne”;
• Atribuição de materiais (tecidos, fitas, elásticos e cuecas de menino) para apoio ao projeto “Dress a Girl” da 

Associação Popular e Social de Constância;
• Isenção do pagamento das taxas referentes a Declarações e Licenças de Atividades ruidosas de carácter 

temporário às coletividades: Sociedade Recreativa Portelense; Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” e 
União Jazz Malpiquense.

• Empréstimo de dancing e montagem, à Junta de Freguesia de Constância para atividade cultural;
• Empréstimo de dancing e montagem, à União Jazz Malpiquense, para a realização dos Festejos anuais;
• Atribuição de um troféu ao Agrupamento de Escuteiros 273 - Tramagal (Pesca);
• Cedência do edifício polivalente (antigo jardim de infância) à Paróquia de Santa Margarida da Coutada para 

a realização de catequese;
• 16 Plastificações ao Grupo Recreativo D. de Vale de Mestre “Os Relâmpagos”;
• Oferta dos sumos para a celebração do magusto no Centro Escolar de Santa Margarida;
• Atribuição de apoio em espécie (material pedagógico) a levantar nos Suportes Pedagógicos, no valor de 8 

€ por aluno, num total de 536 € referentes a 67 alunos, distribuídos da seguinte forma: Pré-escolar – Sala 
amarela = 104 €, Sala verde = 104 €; 1º Ciclo – 1º ano = 64 €, 2º ano = 104 €, 3º ano = 88 € e 4º ano = 72 €;

• Cedência do estandarte ao Clube Estrela Verde para as cerimónias de abertura e encerramento da Taça do 
Ribatejo de Patinagem Artística;

Apoios recebidos:
• Empréstimo de cadeiras e mesas para apoio às infraestruturas dos Festejos Anuais pelas coletividades: Gru-

po R. D. “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre e Sociedade Recreativa Portelense;
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Horário de Funcionamento:
De 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Manhã – 09h00 às 13h00
Tarde – 14h00 às 17h00

5ª feira
Manhã – Encerrado para serviços no exterior
Tarde – 14h00 às 17h00

Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada
Executivo:
No período pós-laboral, o Executivo atenderá 
todos os pedidos de esclarecimento solicitados 
às 3ª e 5ª feiras
De outubro a abril – das 20h00 às 21h30
De maio a setembro – das 20h30 às 22h00 

Para qualquer urgência poderão contactar os seguintes telefones: 
969 254 506;  964 012 574;  962 867 693 • jfstamargarida@mail.telepac.pt

Atividades Administrativas

N.º Docs. Emitidos
Atestados e Declarações 124

Fotocópias 

A particulares ≃ 1.712
- APEEAVEC / CESM = 278
- Catequese = 79
-  USC = 60
- Paróquia / Comissões Fabriqueiras = 1560
-  BVC = 66
-  SRP = 140
- Grupo Emoções = 110
- Rancho Folclórico “Camponeses” = 12
- Agrupamento 707 = 137
-  Assoc. Caçadores PCR = 35
-  ACDA = 558

3.035

Alvarás
e Averbamentos

Cemitério Paroquial de Santa Margarida
3 Concessões sepultura
2 Concessões ossários

1 Averbamento
Cemitério da Portela 1 Concessão sepultura

Licenças
Canídeos 136
Atividades ruidosas de carácter temporário 3

Processos
de contraordenação

Canídeos -
Cemitérios -

Outros - Serviços
de apoio à população

IRS – Modelo 3
Preenchimento de impressos diversos – SS e/ou outros

-
113

• Colaboração nos festejos anuais em honra da Padroeira pelas Coletividades: Rancho Folclórico “Os Campo-
neses” de Malpique; 

• Colaboração durante os Festejos anuais e no Almoço convívio do Idoso, assim como na desobstrução de 
manilhas e aquedutos, pelos Bombeiros Voluntários de Constância; 

• Cedência das instalações e respetivos equipamentos da messe de praças do BCS para a realização do Almo-
ço Convívio do Idoso, pelo Campo Militar de Santa Margarida;

• Cedência do autocarro e isenção do pagamento das taxas, assim como o empréstimo dos equipamentos 
(bancas, chapéus de sol e balanças) para apoio à atividade “Domingo de Praça”, pela Câmara Municipal de 
Constância;

• Cedência das instalações da antiga casa do povo para a realização do “Domingo de Praça” nos dias de in-
tempérie e na exposição dos trabalhos do projeto Sorrisos entre Letras, pela Associação Cultural Desportiva 
Aldeiense;
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Assembleia de Freguesia

Assembleia ordinária n.º 3
17 de setembro de 2019

EDITAL
Ponto 1 – Análise, discussão e eventual aprovação da Proposta referente à Trans-

ferência de Competências do Município para os órgãos da Freguesia 
para o ano 2020 – aprovado por maioria com abstenção da bancada 
da CDU;

Ponto 2 – Apreciação da informação escrita do Presidente;
Ponto 3 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia;
Ponto 4 – Período reservado à intervenção do público.

Assembleia ordinária n.º 4
07 de dezembro de 2019

EDITAL
Ponto 1 – Análise, discussão e eventual aprovação dos Documentos Previsionais 

para o ano financeiro de 2020:
  1. Orçamento da Receita e da Despesa – aprovado por unanimidade;
  2. Grandes Opções do Plano (PPI + PPA) – aprovado por unanimidade;
  3. Mapa de Pessoal – aprovado por unanimidade;
Ponto 2 – Regulamento de Fundo de Maneio e Fundos fixos de caixa, a entrar em 

vigor em 01/01/2020 – dar conhecimento”;
Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Presidente;
Ponto 4 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia;
Ponto 5 – Período reservado à intervenção do público.
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