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Nota de Abertura

Caros fregueses,

Neste tempo de Natal, que é de paz e família, 
é também um momento de inspiração e refle-
xão, tempo de acreditar na qualidade do Ho-
mem em transformar o mundo num lugar me-
lhor, mais solidário, mais justo e mais saudável.

Chegamos ao fim de mais um ano de serviço e 
dedicação à Freguesia de Santa Margarida da 
Coutada, com o compromisso que continua-
remos a trabalhar para honrar a confiança que 
depositaram em mim e na minha equipa.

Neste período difícil de pandemia, uma pala-
vra de consolo para todos quanto perderam os 
seus antes queridos e uma palavra de esperan-
ça para todos quantos vivem nesta freguesia.

Mais que nunca, devemos estar juntos no senti-
do de combatermos esta pandemia. E está nas 
nossas mãos essa responsabilidade, evitando 
os ajuntamentos, mantendo o distanciamento, 
evitando visitar e conversar por longo tempo 
com os amigos, usando sempre máscara em 

locais fechados, lavando frequentemente as 
mãos.

Se todos nós cumprimos as regras, nada deve-
mos temer. Faço votos para que o espírito de 
Natal contribua para a aproximação de todos 
para que em família, possamos construir e ce-
lebrar os verdadeiros sucessos da vida. 

Esta mensagem é extensível a todos os filhos 
da terra que vivem e trabalham em Países de 
emigração. Para eles, envio também uma pala-
vra de estima e amizade.

Em meu nome pessoal e do Executivo, desejo 
a todos UM BOM NATAL e um ANO NOVO mais 
justo e fraterno, com saúde e paz, na esperança 
de um futuro melhor para todos. 

BOAS FESTAS, FELIZ NATAL, BOM ANO NOVO

O Presidente amigo
José Manuel Ricardo 
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Crianças com necessidades 
especiais

Todas as crianças são diferentes e espe-
ciais. Cada criança tem o seu próprio ritmo 
de desenvolvimento e as suas próprias ne-
cessidades educativas. 

Não imaginam o quanto podemos 
aprender com crianças. Por vezes estamos 
tão absorvidos pela nossa vida que nos 
esquecemos de observar outras pessoas 
e apreciar o quanto a diversidade é enri-
quecedora.

Lidar com uma criança com estas neces-
sidades nem sempre é um mar de rosas 
e as famílias destas crianças tem grandes 
desafios pela frente, mas o importante é 
ser feliz na diferença.

Mas afinal o que são necessidades espe-
ciais? Este termo refere-se à diferença en-
tre o nível de comportamento/desenvol-
vimento que a criança apresenta e o que 
seria esperado em função da idade.

Este conceito aplica-se a todas as crian-
ças que apresentam risco de défice cog-
nitivo, comportamental ou desenvolvi-
mento, bem como a todas as crianças que 
necessitam de serviços de saúde específi-
cos por tempo indeterminado.

As crianças com necessidades especiais 
precisam de serviços de educação espe-
cial.

Não é fácil receber a notícia que um fi-
lho é portador de necessidades educati-
vas especiais. A família precisa de tempo 

para exteriorizar os seus sentimentos, as 
suas dúvidas, para ganhar consciência da 
realidade e aceitar a condição da criança.

Após o choque desta fase inicial, a famí-
lia organiza-se para conseguir responder 
eficazmente às necessidades da criança, 
na certeza, porém, que se vão deparar, 
diariamente, com novas situações e de-
safios com os quais poderão ter grandes 
dificuldades em lidar.

E que apoios tem estes pais? Muitas ve-
zes não tem qualquer tipo de apoio, seja 
ele psicológico, monetário ou até escolar 
(muitas escolas/instituições não estão 
preparadas para receber adequadamente 
crianças com necessidades especiais).

Apesar de todos os desafios/obstáculos, 
os pais destas crianças tendem a encon-
trar dentro de si forças, habilidades, estra-
tégias para aprenderem a ser uma família 
feliz.

Não só as escolas, como toda a comu-
nidade em geral, podem e devem ser um 
apoio neste caminho.

Todos unidos podemos fazer a diferença!
Para todos que o próximo ano seja re-

pleto de saúde, amor, carinho, união e 
conforto para encarar o futuro com sere-
nidade.

Marta Alves!
Secretária da Junta de Freguesia

A voz dos Eleitos
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Atividades desenvolvidas

A Junta de Freguesia vem publicamente 
agradecer a colaboração prestada pelos Srs. 
António Pinto, Manoel Vital e Rui Lopes, que 
de uma forma voluntária produziram as in-
fraestruturas (tasquinhas) que servirão de 
apoio às Festas em honra da padroeira, as-
sim como o portão do cemitério da Portela.

Em forma de reconhecimento, o Sr. Presi-
dente do executivo, entregou uma pequena 
placa com o brasão da Junta, para agradeci-
mento dos relevantes serviços prestados em 
prol da freguesia.

De referir que esta colaboração voluntária 
irá, a longo prazo fazer uma grande poupan-
ça aos cofres da Junta de Freguesia, uma vez 
que a Câmara Municipal de Constância não 
dispõe já dos habituais pavilhões e doutra 
forma seria necessário fazer o aluguer dos 
mesmos.

3.1 | Agradecimento
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Atividades desenvolvidas

3.2 | Cerimónia de entrega de prémios 
do Campeonato Mundial de Orientação 
em BTT

3.3 | Tomada de Posse

Decorreu no passado dia 7 de outubro, no 
Parque Ambiental de Santa Margarida da 
Coutada, a cerimónia de entrega dos pré-
mios da 1ª Etapa do Campeonato da Europa 
de Juniores e Juvenis e do Mundo de Vetera-
nos de Orientação em BTT.

Este evento mundial de BTT, contou com 
mais de 360 atletas de 24 países e decorreu 
entre os dias 7 e 10 de outubro, nos conce-
lhos de Abrantes, Constância Chamusca e 
Sardoal.

Tomaram posse, no passado dia 7 de ou-
tubro os novos eleitos à Junta de Freguesia e 
Assembleia de Freguesia, no seguimento das 
eleições autárquicas ocorridas a 26 de setem-
bro. A cerimónia ocorreu nas instalações da 
antiga casa do povo, numa cerimónia simples 
e com direito a público.

O Sr. Presidente do executivo, nas suas bre-
ves palavras, agradeceu a confiança dada pela 
população e comprometeu-se a executar as 
suas funções com hombridade e responsabi-
lidade, prometeu ouvir sempre as propostas 
e dificuldades da população, e a dar-lhes o 
melhor tratamento possível, com seriedade e 
isenção.

Na 1ª reunião do novo executivo, foram 
distribuídas as tarefas de cada vogal, fican-
do o Presidente José Ricardo com a Coor-

denação geral; Recursos humanos e Gestão 
Administrativa, financeira e patrimonial da 
freguesia; Cultura e Desporto; a secretária 
Marta Alves com as funções de Gestão ad-
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Atividades Desenvolvidas

ministrativa e de expediente, execução do 
boletim informativo e Educação e o tesou-
reiro Manuel Picão, com funções de Gestão 
financeira e patrimonial, Coordenação e 
supervisão dos trabalhos de limpeza e ce-
mitérios; Acompanhar e coordenar obras, e 
como substituto do presidente no seu im-
pedimento legal. O Executivo reúne e fará o 
seu atendimento ao público, todas as terças 
e quintas-feiras entre as 20h30 e as 21h30 
nos meses de Outubro a Abril e das 20h00 às 
21h30 nos meses de Maio a Setembro.

Para estes próximos 4 anos de mandato, o 
executivo pretende dar seguimento ao apre-
sentado durante a sua campanha eleitoral. 
Este não é um processo fácil, pois existem 
sempre diversas condicionantes, quer ao ní-
vel dos recursos humanos, quer ao nível dos 
financeiros. 

A prioridade deste executivo continuará a 
ser a manutenção da limpeza das ruas e dos 
cemitérios, situação que no mandato ante-
rior foi muito difícil de conseguir, uma vez 
que os nossos recursos humanos são dimi-
nutos para o tamanho da nossa freguesia e 
para o crescente de competências transferi-
das. 

Apesar dos recursos financeiros se mante-
rem pelos mesmos números, será aberta no 
próximo ano, uma vaga para a admissão de 
um cantoneiro de limpeza, e colmatar algu-
mas lacunas nos recursos humanos. Conti-
nuaremos ainda a procurar alternativas jun-
to do IEFP e a contratar serviços externos, se 
assim for necessário. 

Ao nível dos investimentos, de entre os 
projetos delineados, e que se entende ha-
ver capacidade de execução, destacam-se a 
substituição dos telhados dos lavadouros da 
Portela, Vale de Mestre, Malpique e Pereira, 
melhoramentos na Fonte da Ti Ana na Perei-
ra e ainda a requalificação dos passeios da 
zona velha do cemitério Paroquial que se en-
contram em mau estado e desnivelados em 
diversos pontos. 

Ao nível administrativo, iremos manter o 
mesmo sistema de atendimento e tudo fazer 
para responder aos pedidos da população. 
Pretendemos ainda criar um posto CTT, que 
tanta falta faz a esta freguesia. 

Temos ainda alguns projetos a longo pra-
zo, que se o Covid19 nos “der alguma folga”, 
poderemos pôr em prática, sem que com 
isso tenhamos grandes despesas associadas.
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Atividades Desenvolvidas

3.4 | Apresentação de cumprimentos ao 
Sr. Comandante da Brigada Mecanizada

3.5 | Dia de Todos 
os Santos

Manter as boas relações sempre foi uma das 
boas práticas desta Junta de Freguesia.

Foi com esse objetivo que no passado dia 
17 de novembro, o novo executivo que tomou 
posse no passado dia 7 de outubro, composto 
pelo Sr. Presidente José Ricardo, pela Sra. Se-
cretária Marta Alves e pelo Sr. Tesoureiro Ma-
nuel Vital, fez uma visita de apresentação de 
cumprimentos ao Comando supremo da Bri-
gada Mecanizada no Campo Militar de Santa 
Margarida.

Nesta apresentação, que teve lugar no Quar-
tel-General da Brigada, estiveram presentes, 
para além do executivo, o Exmo. Sr. Coman-
dante Brigadeiro-General Sérgio Augusto Va-

Bolinhos, bolinhos, à porta dos seus Santi-
nhos! 

Manter vivas as tradições é uma das políticas 
instituídas na Junta de Freguesia. 

Foi com este intuito que no passado dia 29 
de Novembro, o executivo, representados pelo 
senhor presidente José Ricardo e pela nossa 
secretária Marta Alves, foram entregar aos nos-
sos meninos e pessoal docente e não docente 
do Centro Escolar de Santa Margarida da Cou-
tada, um saquinho com docinhos, em forma 
de celebração do Dia de Todos os Santos.

lente Marques, o Sr. 2º Comandante Coronel-
-Tirocinado José Talambas e o Sr. Sargento-Mor 
Martins Bernardino.
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Atividades Desenvolvidas

3.6 | 6ª São Silvestre Solidária
Decorreu no passado dia 10 de Dezembro, 

a 6ª edição da Corrida Solidária São Silvestre, 
organizada pela Brigada Mecanizada em par-
ceria com a Câmara Municipal e Rede Social de 
Constância, que tem como objetivo a angaria-
ção de bens alimentares, produtos de higiene 
e limpeza e tampinhas, para apoio a causas 
solidárias.

Esta atividade que inicialmente estava pro-
gramada para participação da população em 
geral, sofreu alterações poucos dias antes, em 
virtude da subida de casos positivos de co-
vid19. 

Foram antecipadas as atividades e com a 
participação de apenas atletas militares na 
corrida cujo percurso passou nas ruas princi-
pais de Aldeia e Malpique, num total de 9 km.  
Seguiram-se as cerimónias de entrega dos tro-
féus aos vencedores e dos bens angariados às 
entidades beneficiárias que prestam apoio às 
famílias carenciadas do concelho, como a As-
sociação para o desenvolvimento social e co-
munitário da Pereira - Quatro Cantos do Cisne 
e a Santa Casa da Misericórdia de Constância 
através da Loja Social, à ‘Pipoca Beatriz’ e à As-
sociação de Deficientes das Forças Armadas.

Apesar das restrições pandémicas e do can-
celamento da participação desportiva a civis, 
a edição deste ano foi um sucesso social, com 
a vertente solidária a angariar um total de cin-
co toneladas de bens alimentares, tampinhas, 
jogos e material didático e escolar, roupas, 
brinquedos, e ainda artigos de higiene pessoal 
e de limpeza, recolhidos na Brigada Mecaniza-
da e nas juntas de freguesias do concelho de 
Constância.
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3.7 | Projeto Sorrisos entre Letras

O projeto Sorrisos entre Letras é um projeto 
conjunto entre a Câmara Municipal de Cons-
tância – Biblioteca Municipal de Constância e 
as Juntas de Freguesia de Santa Margarida e 
de Montalvo, que iniciou em inícios de 2019 e 
que associa o voluntariado, a solidariedade, o 
convívio e a alegria daqueles que são a causa 
de todo este projeto.

Apesar das restrições que tem havido, cau-
sadas pela pandemia que atravessamos, o pro-
jeto nunca parou. Em casa ou em instalações 
gentilmente cedidas pelo ACDA para manter o 
distanciamento necessário, as nossas voluntá-
rias têm dado o seu contributo a confecionar 
bonecos, almofadas, mantinhas e outros para 
ofertar aos meninos internados no serviço de 
pediatria do IPO de Lisboa.

A solidariedade não tem limites e este proje-
to é a prova disso. 

No passado dia 12 de novembro, o Projeto 
"Sorrisos Entre Letras", através da Biblioteca 
Municipal Alexandre O´Neill, entregou no Ser-
viço de Neonatologia /Maternidade, no Hospi-
tal de Abrantes, a doação de gorros, luvas e bo-
tinhas, para recém-nascidos, feitos em croché.

No dia 9 de dezembro foi a vez de entregar 
às crianças do Serviço de Pediatria do Institu-
to Português de Oncologia, cerca de 300 ob-
jetos em linha, bonecos, mantas, almofadas, 
etc., produzidos pelas voluntárias do âmbito 
deste projeto. A entrega foi efetuada pela Se-
nhora Vereadora Helena Roxo, pelo Presidente 
da Junta de Freguesia de Santa Margarida da 

Coutada e pela José Manuel Ricardo, a secreta-
ria da Junta de Freguesia de Montalvo, Débo-
ra Milagaia e pelo Bibliotecário Municipal em 
nome da equipa do Sorrisos entre Letras, Nuno 
Menezes Ferreira.

Estes objetos estiveram expostos ao público 
no dia 28 de novembro na Biblioteca de Cons-
tância, tendo no dia seguinte sido devidamen-
te desinfetados e embalados para a entrega.

E porque as nossas “meninas” abraçaram 
este projeto com muito afinco e muito carinho, 
tivemos o prazer de receber um lindo presépio 
todo feito em croché, que estará exposto na 
Junta de Freguesia até ao próximo dia 6 de 
janeiro.

No dia 17 de dezembro, foi a vez de entregar 
também um pequeno presépio aos Lares de 
Idosos da Santa Casa de Misericórdia em Santa 
Margarida da Coutada e em Constância.

De salientar que este projeto é aberto a to-
dos e todas que queiram dar um pouquinho 
do seu tempo em prol desta causa solidária. 

Sorrisos entre letras, um projeto que aproxi-
ma pessoas e traz sorrisos a quem dá e a quem 
recebe.

Atividades Desenvolvidas
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Atividades Desenvolvidas

3.8 | Natal no CESM
Decorreu no passado dia 20 de dezembro a entrega, 

pela Junta de Freguesia e Câmara Municipal, de uma pe-
quena mas útil lembrança - uma garrafinha de alumínio 
aos meninos do 1º ciclo e pré-escolar do Centro Escolar 
de Santa Margarida da Coutada 

Para evitar grandes ajuntamentos, as lembranças fo-
ram entregues aos representantes de cada turma, que 
fizeram a gentileza de levar para os seus colegas.

4.1 | Certificado Vacinação 
Digital COVID-19

A pandemia Covid19 tem vindo a alterar mui-
tas das rotinas que temos. Uma das situações é 
a necessidade de certificado de vacinação para 
aceder a muitos locais e serviços.

Ao longo deste ano, muitos nos têm procurado 
a pedir ajuda para obter este certificado.

Este documento, que é da competência do Sis-
tema Nacional de Saúde é simples de obter, mas 
exige alguns procedimentos que para os mais 
idosos nem sempre é fácil de perceber.

Para ter acesso ao certificado digital é neces-
sário que tenha o n.º de telemóvel associado na 
ficha de utente do Centro de Saúde. Sabemos 
que esta é uma grande dificuldade para os mais 
idosos, pois nem todos têm telemóvel. O nosso 
conselho para estas pessoas, será, deixarem um 
n.º de telefone de um filho ou outro familiar pró-
ximo, na ficha do Centro de Saúde, para que seja 
possível fazer o pedido deste documento.

Deixamos aqui os passos para requerer este 
certificado de vacinação:

Informações

1.º Assegurar que no Centro de Saúde tenham 
o n.º de telemóvel na ficha de utente;

2.º Ter na posse o telemóvel e o n.º utente e 
data de nascimento;

3.º Aceder à plataforma do SNS ( Certificado 
Digital COVID | SNS24 );

4.º Introduzir os dados pedidos (ver imagem);
5.º Introduzir o código de acesso que vai para 

as mensagens no telemóvel e imprimir o docu-
mento;

Continuamos 
disponíveis e se 
precisarem de 
ajuda, dirijam-se 
à nossa Junta de 
Freguesia que 
teremos todo o 
prazer em ajudar. 
Só pedimos que 
tragam convosco 
o telemóvel e os 
documentos ne-
cessários (Cartão do cidadão ou BI e n.º utente).
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Informações

4.2 | Queimas e Queimadas

4.3 | Serviços disponibilizados pela nossa 
Junta de Freguesia

Notamos que, apesar das várias informações 
que lançámos noutros boletins e por outros 
meios, ainda existem pessoas que desconhecem 
esta obrigatoriedade e quais as razões que leva-
ram a esta medida pelas autoridades centrais.

A realização de queimas e queimadas é obri-
gatória e tem como objetivo de corrigir compor-
tamentos de risco e em caso de incêndio, chegar 
mais facilmente ao local de forma a ataca-lo na 
sua fase inicial.

Fazer um pedido de queima é muito simples. 
Deve aceder ao site das queimas e queimadas 
(https://fogos.icnf.pt:8443/queimasqueimadas/
login.asp) e fazer o seu registo. De seguida “inserir 
novo pedido de queima/queimada e ir respon-
dendo às questões, assinalando no mapa o local 
da queima.

Caso não possa ou não consiga, pode contactar 
a Proteção Civil de Constância, ou a nossa Junta 
de Freguesia, que teremos todo o gosto em aju-
dá-lo. Pedimos apenas que traga consigo o seu 
n.º de contribuinte para podermos fazer o registo.

Informa-se que o não cumprimento do dis-
posto acima pode incorrer em contraordena-
ção, cuja coima pode ir de 140€ a 5000€, para 
pessoas singulares, e 800€ até 60000€ para 

I. Temos 1 computador de acesso ao público, que 
poderá usar para aceder ao seu email ou criar docu-
mentos. Para os que tenham dificuldades, o nosso 
serviço administrativo está disponível para ajudar;
II. Temos um atendimento personalizado e de 
proximidade, onde se auxiliam os utentes na 
criação de documentos, como currículos e cartas, 
preenchimento de formulários da Segurança So-
cial e de outros serviços;
III. Tiramos fotocópias, digitalizamos documen-
tos, fazemos encadernamentos e plastificações, 

pessoas coletivas (da Lei n.º 76/2017, de 17 de 
agosto). Em caso de originar um incêndio, pode 
incorrer em crime de incêndio florestal (Lei n.º 
56/2011, 15 de novembro).

certificamos fotocópias e outros;
IV. Ajudamos a pedir senhas e a tirar documen-
tos do site do Portal das Finanças, como certidões 
prediais e documentos para pagamento do IUC;
V. Ajudamos no preenchimento das Declarações 
de IRS e a validar faturas. Alertamos que as faturas 



13Boletim Informativo / julho-dezembro 2021

Informações

4.4 | Trabalhos de Rua, Obras e 
Melhoramentos

Requalificação da fonte de Lucas – Cardal
Terminámos no passado mês de Julho, a última 

fase de requalificação das Fontes da Freguesia. A 
requalificação da Fonte de Lucas no Cardal, era já 
um projeto de executivos anteriores e que faz par-
te do projeto “Memórias e Edificações” financiado 
em 60% por fundos do PRD2020, que prevê a re-
qualificação das fontes, património de extrema 
importância nos tempos dos nossos avós e que 
importa perpetuar para memórias futuras.

Deste projeto, fica a faltar a criação de um 
eventual pequeno museu e a da pequena Rota 
das Fontes da Freguesia de Santa Margarida, que 
prevê a passagem pelas Fontes da Freguesia e, re-
qualificadas no âmbito do projeto já referido.

A Fonte de Lucas do Cardal, data de inícios do 
século XIX e é a mais antiga da freguesia. De acor-
do com as informações que conseguimos reco-
lher, esta fonte que nos tempos de hoje não tem 
água, tinha das águas mais puras da freguesia e 
que serviram durante muitos anos para o Dr. João 
Godinho, dono da farmácia de Constância, usar 
para fazer medicamentos.

de 2021 deverão ser validadas no portal do e-fatura 
até 15 de fevereiro;
VI. Ajudamos a pedir voucher escolares e a enviar 
documentos oficiais para a secretaria da Escola; 
VII. Ajudamos a fazer pedidos de queimas e quei-
madas;
VIII. Ajudamos a tirar os certificados digitais de 
vacinação covid19;
IX. Continuamos com os serviços de apoio no âm-
bito das medidas covid19, como o levantamento 
de pensões e recolha dos bens essenciais nas lojas 
e farmácia da freguesia, a doentes crónicos e ido-
sos com dificuldades nas deslocações;
X. Ajudamos a fazer operações na caixa multiban-
co, que temos disponível nas nossas instalações;
XI. Ajudamos a participar as avarias de iluminação 
pública à EDP, cabos caídos da PT ou situações 
anómalas à Câmara Municipal;
XII. Ajudamos a pedir os ecopontos seletivos para 
os novos moradores;
XIII. Temos um serviço de recolha de resíduos or-
gânicos (mediante requerimento próprio);

XIV. Na área social - temos disponível um balcão 
da SAAS (Serviço de Atendimento e Acompanha-
mento Social) que assegura o atendimento e o 
acompanhamento social de pessoas e famílias 
em situação de vulnerabilidade e exclusão social 
e de emergência social, que funciona neste mo-
mento e regime de atendimento por marcações – 
contactos: 912183366 / 912183350 / 912102686)
XV. Na área da saúde - temos uma parceria com 
a Terapeutasface, para a promoção de terapias 
alternativas chinesas, como massagens terapêu-
ticas, drenagem linfática, kinésiologia, fisiotera-
pia, entre outras, que funciona às quintas-feiras a 
baixos custos – (mediante marcação para os n.ºs 
918425450 / 918905103);
XVI. Projetos de voluntariado:

a. Sorrisos entre Letras – criação de bonecos, 
mantas e outros em linha e crochê para oferta às 
crianças do serviço de pediatria do IPO;

b. Dress a Girl – criação de vestidos e calções 
para crianças de países carenciados do continen-
te africano;
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5 | Prestando Contas (2º Semestre) Apoios financeiros e outros, atribuídos

Atividades Administrativas

NOME DA ENTIDADE APOIO 
FINANCEIRO

OUTROS 
APOIOS FINALIDADE

Clube Estrela Verde 400 € Apoio a obras na sede

Associação Cultural e Desportiva 
Aldeiense 51,38 € Corte de ervas no recinto da sede do ACDA 

(cálculo do custo da mão de obra + gasolina)

Paróquia de Santa Maria da Coutada – 
Comissão Fabriqueira de Malpique 400 € Apoio a obras e reparação do relógio da capela de 

Malpique

Agrupamento de Escolas de Constância 
– Centro Escolar de Santa Margarida 576 € Materiais didáticos a adquirir nos Suportes Pedagógicos em 

Abrantes para o ano letivo 2021/2022 – 8 €/aluno * 72 alunos

Agrupamento de Escolas de Constância 
– Centro Escolar de Santa Margarida 39,29 € Apoio ao magusto – compra de castanhas e sumos

Associação da Casa-Memória de 
Camões em Constância 25,75 € Isenção no pagamento da certificação de fotocópias num 

total de 17 páginas

Associação Filarmónica Montalvense, 
24 de Janeiro 250 € Projeto ABC da Música (1.ª Tranche – ano letivo 2021/2022

União de Jazz Malpiquense 200 € Apoio a aquisição de mesa de som

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Constância 1000 € Apoio a despesas correntes ou aquisição de equipamentos

Totais 2250 € 692,42 €

N.º Docs. Emitidos

Atestados e Declarações

Fotocópias

Alvarás e 
Averbamentos

Outros - Serviços de 
apoio à população

Licenças

A particulares 

- Cemitério Paroquial de Santa Margarida

- Cemitério da Portela

- Canídeos

- Atividades ruidosas de carácter temporário

- IRS – Modelo 3 Automático = 0

- Preenchimento de impressos diversos – SS, 
  Agrupamento Escolas Constância, outrose/ou outros
- Certificados de vacinação covid
- Outros – IUC, Certidões, outros

- APEEAVEC / CESM = 8
- Catequese = 158
- Centro Escolar Santa Margarida = 68
- Agrupamento 707 = 37
- Associação C. D. Aldeiense = 171
- Sociedade R. Portelense = 10
- Grupo R. D. Os Relâmpagos = 190

266

728

722

88

–

18
101

29

0

1 Averbamento 
1 Concessão ossário

1 Averbamento 
1 Concessão ossário

Prestando Contas
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Assembleia de Freguesia

Assembleia n.º 5/2021 - Ordinária
16 de dezembro de 2021

EDITAL
Ordem de Trabalhos

Ponto 1 - Análise, discussão e eventual aprovação dos Documentos Previsionais para o ano financeiro de 2022 – aprovados 
por unanimidade;
 1. Orçamento plurianual da Receita e da Despesa
 2. PPI + PPA
 3. Mapa de Pessoal

Ponto 2 - Apreciação das alterações à Estrutura Orgânica dos Serviços da Junta de Freguesia – aprovado por unanimidade;

Ponto 3 - Nomeação de um representante de cada partido para a revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia de 
Santa Margarida da Coutada – foram nomeadas:

Isabel Maria de Sá Bento Alves Amaro – representante da CDU

Maria da Luz Amante Ferreira – representante do PS 

Ponto 4 - Apreciação da informação escrita do Presidente;

Ponto 5 - Outros assuntos de interesse para a Freguesia;

Ponto 6 - Período reservado à intervenção do público – Para participação e esclarecimento de qualquer dúvida ou questão, 
todos os interessados poderão enviar a sua exposição por correio eletrónico para assembleiafsmcoutada@hotmail.com 
até às 17H00 do dia 15 de Dezembro de 2021.

Assembleia n.º 3/2021 - Ordinária
9 de setembro de 2021

EDITAL
Ordem de Trabalhos

Ponto 1 - Análise, discussão e eventual 
aprovação da 3ª Alteração Orçamental 
Modificativa (Revisão) do ano 2021 – aprovado 
por unanimidade;
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 – Para participação e esclarecimento 
de qualquer dúvida ou questão, todos 
os interessados poderão enviar a sua 
exposição por correio eletrónico para 
assembleiafsmcoutada@hotmail.com até às 
17H00 do dia 8 de setembro de 2021.

Tomada de Posse
7 de outubro de 2021

Composição

Junta de Freguesia 
Presidente – José Manuel Ricardo (PS)
Secretária – Marta Raquel Fialho Marques Alves (PS)
Tesoureiro – Manuel Picão da Costa Vital (PS)

Assembleia de Freguesia
Presidente – Rogério Pereira de Oliveira (PS)
1ª Secretária – Maria da Luz Amante Ferreira (PS)
2º Secretário – António Fernando Moura Gonçalves (PS)
Vogal – António José Calado Martins Pinheiro (CDU)
Vogal – Luís Miguel Guterres Freire (CDU)
Vogal – Isabel Maria de Sá Bento Alves Amaro (CDU)
Vogal – Ana Margarida Ferreira Varino (CDU)
Vogal – José Augusto Amante Fernandes (PS)
Vogal – Sofia Alexandra Nunes Vital (PS)

6 | Assembleia de Freguesia
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